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Sammanfattning 

Pellets produceras av sågspån som är en restprodukt från sågverk. Tillverkningen av 

pellets är en energiintensiv process. Mest energi används för att torka det fuktiga 

sågspånet från ca 50 till ca 11 % fukthalt. Torkningen är inledningsvis effektiv men vid 

torkning av sågspån under 20 % fukthalt minskar torkningens energieffektivitet. Efter 

att det torkade sågspånet malts i en kvarn konditioneras det med överhettad ånga innan 

det pressas till pellets. Ångan värmer sågspånet vilket ger pelletsen bättre hållfasthet. 

Förutom att sågspånet blir varmt tillsätts också fukt. Genom att värma sågspånet utan att 

tillsätta fukt, och istället bara torka sågspånet till 15 % fukthalt kan därmed ineffektiv 

torkning undvikas och energi sparas.  

 

I den här studien har temperatur och fukthalt mätts på pelletsfabriken Stora Enso 

Timber AB i syfte att kartlägga tillförseln av fukt och energi i ångkonditioneringen. 

Detta har gett ett underlag för försök att tillverka pellets utan ånga, men med 

förvärmning av sågspånet innan det pressas till pellets. Målet med studien är att beräkna 

ångkonditioneringen och sågspånet fukt- och energitillförsel samt undersöka hur 

pelletsens hållfasthet påverkas om konditionering av sågspånet med överhettad ånga 

ersätts med förvärmning av sågspånet och tillsats av lignin.  

 

Resultatet av mätningarna och beräkningarna visar att energitillförseln i 

konditioneringen är 48 kWh per ton producerad pellets. Ungefär 10 % av ångan 

kondenserade inte i sågspånet och endast hälften av ångans energiinnehåll tillkom 

sågspånet efter konditioneringen. Att värma sågspån med ånga kan därför ifrågasättas.  

 

Pelletstillverkning med förvärmning av sågspånet gjordes i en försöksanläggning på 

Karlstads universitet. 7 test med olika koncentrationer av lignin och inställningar på 

förvärmning och ångtillförsel genomfördes. Resultatet visar att förvärmning av 

sågspånet ger högre hållfasthet än enbart ångkonditionering. Förvärmning tillsammans 

med högre fukthalt i sågspånet gav pelletsen ökad hållfasthet. Lignin gav inte högre 

hållfasthet, vilket motsäger tidigare forskning visat.  

 



 

Abstract 

Wood fuel pellets is made of sawdust, which is a byproduct from sawmills. The 

production process is energy-intense and a large part of the energy is used in drying the 

moist sawdust from about 50 % to 11 % moisture content. Initially, the drying process is 

quite efficient, but when the sawdust reaches a moisture-content below 20 %, the 

efficiency of the process drops. The dried sawdust is grinded before superheated steam 

conditions it. The superheated steam warms the sawdust, which results in a more 

durable pellet, but also adds moisture to it. By warming the sawdust, without adding 

moisture, and producing pellets at 15 % moisture content, superheated steam production 

and inefficient drying can be avoided. 

 

In this study, the temperature and moisture content of the sawdust in the pellet plant 

Stora Enso Timber AB in Grums was measured with the aim to study the moisture and 

energy supply in the conditioning process. The aim is also to analyse how the 

mechanical durability of the pellet is affected if the superheated steam conditioning is 

replaced by preheating the sawdust and adding lignin. 

 

The results from the conditioning process shows that the energy use is 48 kWh per ton 

produced pellets. About 10 % of the steam did not condense in the sawdust and only 

half of the energy content of superheated steam is absorbed by the pellets. Therefore, 

heating sawdust with superheated steam can be questioned.  

 

Pellet production with pre-heated sawdust took place in a production unit at Karlstad's 

university. 7 tests were made with different concentration of lignin and settings for the 

pre-heater and steam supply. The result showed that pre-heating the sawdust before the 

pellet press gave a higher durability than only superheated steam conditioning. Pre-

heating and high moisture content of the sawdust combined, gave higher pellet 

durability. Adding lignin did not increase the durability of the pellets, which previous 

research has shown.  

  

  



 

Förord 

Följande rapport är ett examensarbete, omfattande 30 högskolepoäng och är den 

avslutande delen i civilingenjörsutbildningen med inriktning energi- och miljöteknik vid 

Karlstads universitet. Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt 

publik. Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta 

arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 

 

Jag vill tacka de som hjälp mig att genomföra detta arbete. Personalen på Stora Enso 

Timber AB i Grums, som har varit hjälpsamma och svarat på frågor om produktionen 

och låtit mig ta prover. Lars Pettersson har varit till stor hjälp vid pelletsproduktionen 

vid Karlstads universitet. Slutligen vill jag också tacka min handledare, Stefan 

Frodeson, som varit till hjälp genom hela arbetet, från provtagningar och 

pelletstillverkning till stöd i skrivprocessen. 
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1. Inledning 

För att bromsa den globala uppvärmningen som hotar att förändra förutsättningarna för 

människors, djur och växters existens behöver utsläppen av fossil koldioxid minska. 

Bränslepellets är ett biobränsle som produceras av sågspån som är en restprodukt från 

sågverk. Biobränslen räknas som förnyelsebara energikällor och ger inget nettotillskott 

av koldioxid till atmosfären. Därmed kan pellets vara ett steg i omställningen till ett 

bättre miljöanpassat samhälle.  

 

Användningen av pellets har ökat kraftigt sedan 90-talet. 1997 användes knappt  

494 000 ton pellets i Sverige. Tio år senare, 2007, var användningen 1 715 000 ton. 

Ökningen fortsatte 2010 till 2 280 000 ton men har därefter sjunkit och 2013 användes 

nästan 1 856 000 ton pellets i Sverige (Pelletsförbundet, 2014). Efterfrågan på pellets är 

väderberoende, milda vintrar medför att behovet och därmed efterfrågan av pellets 

minskar. Pellets konkurrerar med andra källor för uppvärmning, framför allt fjärrvärme 

och värmepumpar. För att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ till 

värmepumpar och fjärrvärme behöver pelletstillverkarna minska sina kostnader i 

tillverkningsprocessen (Bioenergiportalen, 2013).  

 

Att producera pellets är en energiintensiv process. Mest energi går åt vid torkprocessen, 

där obehandlad biomassa med en fukthalt mellan 50-150 % torkas ned till 10-11 % 

fukthalt (Pang & Mujumdar, 2010). Torkprocessen kan delas in i tre faser. I den första 

fasen är fukthalten över 50 %. Fri fukt från biomassans yta förångas och medför att 

fibrerna krymper något då fuktytan flyttas in mot mitten av biomassan. Det som 

bestämmer avfuktningshastigheten är diffusionen av fukt till torkmediet, som vanligen 

är luft. Avfuktningshastigheten är således hög och konstant. När biomassans fukthalt är 

mellan 20-50 % kan torra områden urskiljas på biomassans yta. Då är torkprocessen 

inne i sin andra fas. Biomassans yta är inte längre mättad av vätska och fukten 

transporteras genom kapillärvandring till biomassans yta innan det förångas vilket 

medför att avfuktningshastigheten avtar. I den tredje och sista fasen, är all fri fukt 

förångad. För att förånga den bundna fukten, måste denna först diffundera till 

träfibrernas yta, vilket den gör för att motverka koncentrationsgradienter av fukthalten 

mellan träfibrernas yta och fukthalten inom fibrerna. Det resulterar att den tredje fasen i 

torkprocessen är den långsammaste, och därmed också den mest energikrävande sett till 

förångad fukt kWh-1. (Mujumdar, 1995) & (Pang, 2001)  

 

Processen att torka sågspån kan effektiviseras och Frodeson, et al. (2013) menar att 

torkningen av sågspån, inte bara är kostsam och energikrävande, utan även begränsande 

när pelletstillverkare vill öka produktionen. För att påskynda torkningsprocessen 

föreslås två olika torkmetoder: en för de första två faserna och en för den tredje. 

Artikelförfattarna kallar detta tvåstegstorkning. I det första steget används en bandtork 

för att torka sågspånet. Det är en av de vanligaste typerna av torkar som används vid 

pelletsproduktion (Mujumdar, 1995). Bandtorkens fördelar är att den är enkel i sin 

konstruktion och kan använda en lågtempererad energikälla, under 150 °C. Men 

bandtorken är ineffektiv vid torkning av sågspån under 20 % fukthalt, alltså den tredje 

fasen i torkningsprocessen. Sågspånet torkas därför i det andra steget av en pneumatisk 

tork. I en pneumatisk tork sker en samtidig tork och transport av sågspån. Sågspånet 

matas in i torken tillsammans med varm luft som på grund av den höga hastigheten 
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transporterar sågspånet samtidigt som det torkar. En pneumatisk tork kallas ibland för 

flashtork där namnet syftar på den korta uppehållstiden, 0,5-3,5 sekunder. Den korta 

uppehållstiden beror på den stora kontaktytan mellan sågspånet och luften, varför 

värme- och masstransporten blir hög. Den pneumatiska torken är olämplig för sågspån 

med hög fukthalt. En blöt massa tenderar att bilda klumpar vilket kräver att den blöta 

massan blandas med en torr för att förhindra att beläggningar av sågspån bildas i 

torkens insida (Mujumdar, 1995). Frodeson, et al. (2013) kombinerar de två torkarna 

och tar fram de bästa ur de båda: bandtork för att sänka fukthalten till ca 20 % och 

pneumatisk tork och kombinerad transport ned till ca 10-11 %. Vilket medför en 

energibesparing samt högre torkkapacitet. (Frodeson, et al., 2013) 

 

En annan del i pelletstillverkningen som också kan effektiviseras är behandlingen av 

sågspånet innan pelleteringen. Sågspånet behandlas för att förbättra pelletskvalitén, 

bland annat med avseende på mekanisk hållfasthet. Pelletsens hållfasthet beskriver 

motståndskraften för smula sönder vid hanteringen och bildandet av så kallat fines. 

Enligt Sthål & Wikström (2009) är fines en av de vanligaste orsakerna till stopp i 

pelletsbrännarens matarsystem. Pellets med hög mekanisk hållfasthet är därför viktigt 

för att undvika problem för slutanvändaren. 

 

Genom att tillsätta additiv kan pelletskvalitén öka och energianvändningen för 

pelleteringen minska, vilket Ståhl, et al. (2012) har undersökt. Additiv i form av 

stärkelse från vete, majs och potatis tillsattes med olika koncentrationer och jämfördes, 

dels mot varandra men även mot ett referensprov utan additiv. Hållfastheten i pelletsen 

ökade när stärkelse tillsattes, allra bäst hållfasthet ficks av stärkelse från majs. Stärkelse 

minskar också pelletspressens energiförbrukning. Mest energibesparing gav stärkelse 

från majs. (Ståhl, et al., 2012) 

 

Ett annat additiv som ökar hållfastheten i pelletsen är lignin. Lignin är ett naturligt 

bindemedel som bidrar till att ge biomassa dess mekaniska styrka. Det är en restprodukt 

från pappers- och massaindustrin, där det urskiljs från processen då det har negativ 

inverkan på papprets kvalité. Lignin har också högt värmevärde och lämpar sig därför 

väl som additiv, dels på grund av sina egenskaper som bindemedel, samt att det ökar 

värmevärdet på pelletsen.  

 

Berghel, et al. (2013) undersökte hur lignin påverkar bland annat hållfastheten och 

energianvändningen. Torrt och vått lignin jämfördes, likt Ståhl, et al. (2012), vid olika 

koncentrationer. Resultatet visar att hållfastheten ökar när lignin tillsätts. Torrt lignin 

har störst effekt på hållfastheten som ökar då koncentrationen av lignin ökar. När vått 

lignin tillsätts ökar fortfarande hållfastheten, men ökningen i hållfastheten var inte lika 

markant som i fallet med torrt lignin. Energianvändningen för pressen verkar inte 

påverkas av ligninkoncentrationen. Energianvändningen blev lägre när vått lignin 

tillsätts, jämfört med torrt lignin. Artikelförfattarna tror att det beror på att fukthalten i 

sågspånet ökar, då vått lignin tillsätts. Slutsatsen är att lignin ökar hållfastheten. Högre 

koncentration av lignin ökar hållfastheten. Torrt lignin ger bättre hållfasthet än vått 

lignin och pressens energianvändning påverkas inte av koncentrationen av lignin, utan 

snarare vilken fukthalt sågspånet har innan pressningen. (Berghel, et al., 2013) 
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Figur 1.  Genomskärning av en ringmatis. 

Sågspånet pressas ner i den roterande ringmatrisen 

av pressrullen. I ringmatrisen bildas pellets som 

kapas till önskad längd av en kniv.  

Energidalen enligt Granö (2006) 

 

 

1.1 Tillverkning av pellets vid Stora Enso Timber AB i Grums 

Stora Ensos Timber i Grums är en av de 10 största tillverkarna av pellets av totalt 70 i 

Sverige. De har en tillverkningskapacitet på 100 000 ton pellets per år och får sitt 

sågspån från ett närliggande sågverk (Bioenergi, 2014). Sågspånet har en fukthalt på ca 

50 % och måste torkas innan pelleteringen. Detta görs i en bandtork med luft som 

torkmedium. Luften värms med spillvärme från ett närliggande pappers- och massabruk 

innan det sugs genom spånbädden med sex fläktar. Fukten i sågspånet överförs till den 

varma luften som släpps ut till omgivningen. Efter torken har sågspånet varierande 

storlek. Därför mals det i en hammarkvarn för att storleken skall bli homogen inför 

pelleteringen. Efter malningen fördelas sågspånet till fyra identiska presslinjer. Inget 

additiv används men sågspånet konditioneras med överhettad ånga. På Stora Enso 

Timber produceras ångan i en oljeeldad ångpanna. Ångflödet styrs på sågspånets 

temperatur efter konditioneraren som skall uppnå 73 °C. Värmen gör att fibrerna 

mjuknar vilket ger en hårdare pellets (Bioenergiportalen, 2013). 

 

Efter konditioneringen pressas sågspånet till pellets. På Stor Enso används pressar med 

roterande ringmatris. Sågspånet matas in i ringmatrisen som roterar. Två pressrullar, 

eller kollerhjul som det även kallas, pressar sågspånet genom ringmatrisen. Det höga 

trycket gör att sågspånet blir varmt och ligninet, som är det naturliga bindemedlet som 

finns i biomassa smälter och binder samman pelletsen (Pelletsförbundet, 2013). På 

ringmatrisens utsida sitter knivar som kapar pelletsen till önskad läng. För att förtydliga 

ringmatrisens funktion visas en genomskärning av denna i Figur 1. För att pelletsen 

skall svalna samt att den vattenånga som avges från pelletsen skall transporteras bort, 

kyls pelletsen med luft i ett kyltorn. När pelletsen svalnat sållas den för att avskilja så 

kallade fines, som är spån som inte blivit pellets eller har sönderfallit från pelletsen i 

hanteringen. Sågspånet som avskiljs i sållningen återförs i processen innan kvarnen 

medan pelletsen skickas iväg med lastbil som bulklast, eller packas i säckar för att 

levereras på pall. En översikt av pelletstillverkningen kan ses i Fel! Hittar inte 

referenskälla.. 

 Figur 2.  Genomskärning av en planmatris. 

Sågspånet pressas ner i planmatrisen av 

pressrullen.  

Energidalen enligt Granö (2006) 
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På Stora Enso Timber torkas sågspån i en bandtork som är ineffektiv vid torkning under 

20 % fukthalt. Sedan värms sågspånet innan pelleteringen med överhettad ånga som 

förutom värmer sågspånet, också befuktar det. Genom att värma sågspånet utan att 

tillföra fukt, samt att pelletera vid samma fukthalt som konditioneringen med överhettad 

ånga skulle gett kan energi sparas i konditioneringen och även i torken genom att 

ineffektiv torkning i den tredje fasen undviks. 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Översikt av pelletstillverkningen vid Stora Enso Timber AB i Grums. Sågspånet torkas och 

mals. Därefter delas de upp i fyra likadana presslinjer med mellanlager, konditionering med överhettad 

ånga och pelletspress. Slutligen kyls pelletsen innan den är redo att lämna fabriken, antingen i säck eller 

som bulklast. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att kartlägga sågspånets fukthalt och temperatur i en pelletsfabrik 

med fokus på ångkonditioneringen. Detta för att få ett underlag för en vidare 

undersökning om pellets kan produceras utan konditionering med överhettad ånga, men 

med värme och additiv med bibehållen pelletskvalité.  

 

Studiens mål är att utreda hur mycket energi som används i ångkonditioneringen. Målet 

är också att undersöka hur pelletsens hållfasthet påverkas om konditionering av 

sågspånet med överhettad ånga ersätts med förvärmning och tillsats av lignin.  
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2. Metod 

Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen i arbetet äger rum på Stora Enso Timber 

i Grums där det gjorts mätningar med fokus på konditioneringen. Den andra delen av 

arbetet görs på Karlstads universitet där det finns en försöksanläggning för småskalig 

pelletstillverkning.  

 

2.1 Fukt- och energikartläggning på Stora Enso Timber AB i Grums 

2.1.1 Temperatur- och fuktmätning 

För att beräkna biomassans energiinnehåll i processens olika steg mättes fukthalt och 

temperatur. Sågspånets temperatur mättes med en Testo 452 med ±0,2 °C osäkerhet. 

Fukthalten mättes genom att sågspån samlades in i en lufttät glasbehållare för att sedan 

mätas enligt standarden SS-EN 14774-1. Sågspånet vägs och värms sedan i en ugn som 

är ca 105 °C tills vattnet i biomassan har försvunnit. Efter att Sågspånet vägts ytterligare 

en gång beräknas fukthalten enligt (1).  

𝜓𝑠 =
(𝑚𝑤 − 𝑚𝑡) − (𝑚𝑑 − 𝑚𝑡)

(𝑚𝑑 − 𝑚𝑡)
∗ 100% (1) 

Där 𝜓𝑠  är sågspånets fukthalt uttryckt i procent. 𝑚𝑤 , 𝑚𝑑  och 𝑚𝑡  är massan fuktigt 

sågspån, torrt sågspån samt burkens massa. 

 

Fuktprov togs före kvarnen. Temperaturen kunde inte mätas på plats men enligt 

driftpersonalen, som loggar temperaturen, är den 39,4 °C. Efter kvarnen fördelas 

sågspånet på fyra identiska presslinjer. Då de inte bör skilja något mellan dem, 

undersöks bara två av presslinjerna, nummer tre och fyra. I det så kallade mellanlagret 

efter kvarnen och innan konditioneringen togs också fuktprov och temperaturen mättes.  

 

Efter mellanlagret och innan pelletspressen konditioneras sågspånet med överhettad 

ånga för att värma upp det till 73 °C. Då det var omständligt att komma åt att mäta 

temperaturen och få tillförlitlig data antas därför att sågspånets temperatur är just 73 °C.  

 

Efter att sågspånet har pressats till pellets har det höga trycket gjort att pelletsen är 

varm. Temperatur- och fuktprov tas på båda presslinjerna. Slutligen mäts temperaturen 

och fukthalten i pelletsen efter kyltornet. Var mätningarna görs förtydligas i Figur 4, där 

mätställena markerats med röda ringar. 
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Figur 4.  Tillverkningsprocessen av pellets på Stora Enso Timber i Grums. Platser där fukt- och 

temperaturmätningar har gjorts är markerade med röda ringar. Mätningar görs bara på presslinje 3 och 4. 

 

I konditioneringen tillförs fukt i form av överhettad ånga. På anläggningen loggas inte 

ångflödet. Öppningsgraden på reduceringsventilerna mellan ångpannan och 

ånginjektorn är däremot kända. Vidare finns manometrar för att läsa av ångtrycket före 

och efter reduceringsventilen. Trycket före och efter reduceringsventilen samt dess 

öppningsgrad för respektive presslinje redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1.  Avläsning av manometrar före och efter reduceringsventilen på  

presslinje 3 och 4. 

Presslinje 
Tryck före 

[bar] 

Tryck efter 

[bar] 

Ventilens 

öppningsgrad 

[%] 

3 9,2 2,65 39,8 

4 9,7 2,45 39,0 
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2.1.2 Energiberäkning 

Sågspån består av biomassa och fukt. Massflödet av torrsubstans är konstant i 

processens alla delar, den torrsubstans som kommer in i anläggningen har samma massa 

när det lämnar anläggningen i form av pellets. Flödet av torrsubstans beräknas utifrån 

mängden producerad pellets per timme och dess fukthalt enligt (2). Vid mättillfället var 

pelletsproduktionen 12 500 kg pellets per timme med fukthalten 6,7 %.  

�̇�𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑚,𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 =
�̇�𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠

𝜓𝑠

100% + 1
 (2) 

Mängden fukt i sågspånet varierar i processen beroende på bland annat torkning och 

ångkonditioneringen. Det är också exempel på faktorer som påverkar sågspånets 

temperatur vilken i sig påverkar sågspånets inre energi. Då det fuktiga sågspånet 

innehåller både sågspån och vatten, beräknas de båda materialens entalpi och summeras 

enligt (3).  

�̇�𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑛 = �̇�𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑛,𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 ∗ 𝐶𝑝𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑛 ∗ 𝑇 + �̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝐶𝑝𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑇 (3) 

Där �̇�𝑠å𝑔𝑠𝑝å𝑛 är sågspånets energiinnehåll vid den aktuella fukthalten. Notera att det inte 

syftas på den energi som frigörs vid förbränning utan det fuktiga sågspånets inre energi. 

Värmekapacitiviteten för torrt sågspån och vatten är 1,4 respektive 4,18 kJ/kg*K och 

antas vara konstanta trots temperaturförändringar.  

 

För att beräkna hur mycket ånga som tillsätts i konditioneringen, beräknas ångflödet till 

presslinje tre och fyra. För att beräkna reduceringsventilens kv-värde vid den aktuella 

öppningsgraden används sambandet som tillverkaren anger enligt (4) (Spirax Sarco, 

2014). 

𝐾𝑉 =
𝑒ln(𝜏)∗𝐻

𝜏
𝐾𝑉𝑆 (4) 

Där 𝐾𝑉 är ventilens kv-värde vid ventilöppningen 𝐻 . 𝜏 är kvoten mellan högsta och 

lägsta reglerbara flödeshastighet, vilken antas vara 50 för kulventiler (Spirax Sarco, 

2014). 𝐾𝑉𝑆 är ventilens kvs-värde.  

 

Med kv-värdet vid den aktuella ventilöppningen kan ångflödet för överkritiskt ånga 

beräknas enligt (5). (Dimensionera, 2014) 

𝐺 = 𝐾𝑉 ∗ 31,6 √
2 ∗ 𝑣2

𝑃1
⁄  (5) 

Där 𝐺 är ångflödet i kg/h. 𝑣2är ångans volymitet vid 𝑇1 och 𝑃1 2⁄ . 𝑃1 är ångtrycket före 

reduceringsventilen.  
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Förutom att den överhettade ångan värmer sågspånet, tillförs också fukt. Det betyder att 

ångan kondenserar och ångbildningsentalpin tillförs sågspånet enligt (6). I presslinjerna 

där ångan tillförs, antas att det råder atmosfärstryck och den överhettade ångan 

kondenserar vid mättnadstemperaturen 100 °C.  

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐺 ∗ ℎ𝑓𝑔 (6) 

 

För beräkning av energianvändningen för konditioneringen och därmed 

oljeanvändningen antas att det inkommande vattnet som skall bli till ånga, är 10 °C och 

förvärms inte innan ångpannan. Vidare antas oljan vara av typen eldningsolja 1 och 

ångpannans verkningsgrad är enligt tillverkaren 90 % (Osby Parca, 2014). Övriga 

värden tas från en tryck- och temperaturtabell för vatten. Den tillförda energin till 

ångpannan beräknas enligt (7). 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
ℎå𝑛𝑔𝑎 + ℎ𝑓𝑔 − ℎ𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛@10°𝐶

𝜂
 

(7) 

 

2.2 Pelletstillverkning i försöksanläggningen vid Karlstads universitet 

2.2.1 Material 

Vid ämnet miljö- och energisystem vid Karlstads universitet finns en försöksanläggning 

för småskalig pelletsproduktion som ser ut enligt Figur 5. Den består av en blandare, en 

transportskruv, en mixer där ånga och additiv kan tillföras vid behov, en hopper som är 

en volymetrisk doserare för additiv. Pelletsanläggningen är också utrustad med en 

förvärmare för att värma sågspånet inför pelleteringen. Förvärmaren består av två 

stycken mikanitelement om 3 kW vardera och har inbyggda temperaturgivare. En 

temperaturregulator styr temperaturen på utsidan av en transportskruv. Slutligen finns 

en pelletspress, Amandus Kahl C33-390 som har en planmatris. Matrisen har nio rader 

med 52 hål i varje rad, arbetsbredden är 75 mm, den effektiva kompressionslängden är 

30 mm och den totala tjockleken är 50 mm. Matrisens hål är 8 mm i diameter med 

inloppsdiametern 10,2 mm och konvinkeln är 17°. Den öppna andelen av matrisen är 64 

% av det totala arbetsområdet. Figur 2 visar en genomskärning av en planmatris.  
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Under körningen loggades presstryck, sågspånets temperatur i transportskruven och 

matristemperaturen. Sågspånets fukthalt mättes enligt SS-EN 14774-1. Proverna togs på 

det inkommande spånet mellan blandaren och transportskruven och i mixern. Den 

producerade pelletsens fukthalt mättes på samma vis och massflödet mättes manuellt 

genom att pelletsen som producerats över en femminutersperiod vägdes.  

 

Sågspånet som används är en blandning av gran och tall och är hämtat från Stora Enso 

Timber AB i Grums. Fukthalten är ca 10,5 % och fuktas upp till 15,5 % som är den 

fukthalt som eftersträvas i denna undersökning. Det gjordes genom att fukt tillsätts i 

blandaren, som kördes tills det att sågspånet var fullt omblandat. Därefter fick sågspånet 

vila i 14 dygn för att fukten skall tränga in i fibrerna och ge sågspånet enhetlig fukthalt.  

 

Då Berghel, et al. (2013) visat att lignin är ett lämpligt additiv vid pelletsproduktion, 

skall det användas vid försöken att pressa pellets vid högre fukthalt. Ligninet är så kallat 

torrt lignin med mindre än 10 % fukthalt. Texturen kan liknas vid kanel och för att 

tillsätta detta finkorniga pulver blandas en del lignin med viktdelar sågspån torr 

substans. Sågspånet och ligninet blandas i hoppern och matas in i mixern med en 

transportskruv som kalibrerats för att motsvara det flöde som efterfrågas i pelletsen.  

 

2.2.2 Utförande 

En testserie om sju test med olika koncentrationer av lignin och olika inställningar på 

utrustningen genomfördes. Det första är ett så kallat nollprov och är producerad för att 

efterlikna produktionen vid Stora Enso Timber AB och används som referens för de 

1 

4 

3 

5 

2 

6 

Figur 5.  Pelletsanläggningen vid Karlstads universitet med blandare (1), transportskruv (2), mixer (3), 

hopper (4), transportskruv med mikantielement (5) och pelletspress (6). Inspiration till bilden har hämtats 

från Berghel, et al. (2013) 
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kommande testen. De tre efterföljande testserierna är utan ånga men med olika 

koncentrationer av lignin, 0,5, 1 och 1,5 % samt att sågspånet förvärms till 73°C av 

mikanitelementet. Test 4 är med förvärmning men utan vare sig additiv eller ånga. I test 

5 har ånggeneratorn slagits på igen tillsammans med förvärmning. I test 6 som är det 

sista testet görs försök att tillverka pellets utan förvärmning, ånga eller additiv. En 

översikt av de olika testen ses i Tabell 2. 

 

Tabell 2.  Översikt över de olika testkörningarna med  

avseende på lignin, ånga och värme.  

Test Lignin Ånga Förvärmning 

0 - Ja - 

1 0,5 % - Ja 

2 1,0 % - Ja 

3 1,5 % - Ja 

4 - - Ja 

5 - Ja Ja 

6 - - - 

 

Varje test kördes när stationära förhållanden uppnåddes. Inkörningsperioden inför varje 

ny testkörning var minst 5 minuter för att säkerställa att sågspån med tillsatser från 

föregående test inte var kvar i pelletspressen och att det rådde stationära förhållanden. 

Varje testkörning varade i 5 minuter. 

 

Den producerade pelletsen analyserades enligt svenska standarder. Det som 

analyserades var pelletsens fukthalt enligt SS-EN 14774-1. Fukthalten i pellets är 

vanligen < 9 % och är intressant att veta för kunden då den påverkar pelletsens effektiva 

värmevärde. Skrymdensiteten som är ett densitetsmått för porösa material, analyserades 

enligt SS-EN 15103. Pelletsens mekaniska hållfasthet mättes enligt SS-EN 15210-1. 

Mekanisk hållfasthet är ett mått på hur motståndskraftig pelletsen är för sönderfall vid 

transport och hantering. För att uppfylla de krav som ställs av kunderna på pelletsen 

måste den mekaniska hållfastheten vara > 97 %.  
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3. Resultat 

Likt metoden är även resultatdelen uppdelad i två delar. Den första delen presenterar 

resultatet från de mätningar och beräkningar som gjordes på Stora Enso Timber och den 

andra delen presenterar resultaten från pelletstillverkningen på Karlstads universitet. 

 

3.1 Fukt- och energikartläggning vid Stora Enso Timber AB 

Ångans tryck, temperatur och massflöde som tillförs i konditioneringen i presslinje 3 

och 4 visas i Tabell 3.  

Tabell 3.  Ångans tryck, temperatur och massflödeflöde.  

Press 

 

Tryck 

[bar] 
Temperatur 

[°C] 
Ångflöde 

[kg/h] 

3 2,65 176,27 95,8 

4 2,45 178,55 97,6 

 

Resultatet av fukt- och temperaturmätningen visas i Figur 6 och sågspånets inre energi 

kan ses i Figur 7. Där visar också massflödet av torrsubstans och fukt genom processen.  
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Figur 6.  Sågspånets temperatur och fukthalt i processens olika steg. Mätningar har bara gjorts på 

presslinje 3 och 4. 
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Figur 7.  Massflödet av torr biomassa och vatten samt det totala energiinnehållet i pelletstillverkningens 

olika steg. Mätningar har bara gjorts på presslinje 3 och 4. 
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Som väntat är massflödet av torr biomassa konstant genom hela processen förutom före 

kvarnen och den färdiga pelletsen som har fyra gånger högre flöde med anledning av 

indelningen i fyra presslinjer. Andelen fukt minskar i processen förutom när ånga har 

tillförts. Fukten som tillsats via ångkonditioneringen återfinns inte till fullo i sågspånet 

före pressen, cirka 9 respektive 11 % av ångan har inte kondenserats i sågspånet utan 

lämnar systemet. Samma gäller för energitransporten där det är än mer tydlig att ångans 

höga energiinnehåll inte kommer sågspånet till nytta i någon större utsträckning. 52 

respektive 49 % av den tillförda energin i ångan tillkommer inte sågspånet. 

 

Konditioneringens energianvändning, räknat på ångpannans tillsatta energi uppgår till 

48 kWh/ton pellets. Det motsvarar en årlig användning av 477 m3 eldningsolja 1.  

 

3.2 Pelletstillverkning i försöksanläggningen på Karlstads universitet 

Sågspånet och pelletsens fukthalt från de olika testen som gjordes på 

försöksanläggningen på Karlstads universitet presenteras i Tabell 4. 

 

Tabell 4.  Sågspånet eller pelletsens fukthalt i pelletspressningens olika steg. 

Plats 0 1 2 3 4 5 6 

Inmatning 15,8% 15,7% 15,8% 15,7% 15,6% 15,8% 15,8% 

Efter mixer 19,1% 18,3% 16,7% 16,0% 16,6% 19,1% 16,9% 

Varm pellets 8,1% 7,2% 5,4% 6,8% 7,5% 8,6% 7,1% 

 

Mätdata från testserien visas i Tabell 5. Massflödet presenteras i kg per minut vid den 

aktuella fukthalten, alltså torrsubstans och fukt. Temperaturen i inmatningsskruven 

avser sågspånets temperatur. 
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Tabell 5.  Mätdata från de olika testkörningarna.  

Test Lignin Ånga Förvärmning 
Temp 

inmat-

skruv 

Temp 

matris 
Massflöde 

Press- 

tryck 

    [°C] [°C] [kg/minut] [bar] 

0 - Ja - 53,3 105,5 1,38 77,4 

1 0,5 % - Ja 74,7 107,1 1,34 67,6 

2 1,0 % - Ja 69,9 110,5 1,35 63,7 

3 1,5 % - Ja 65,8 113,6 1,29 57,2 

4 - - Ja 67 109,1 1,36 49 

5 - Ja Ja 64,4 103,5 1,32 67,8 

6 - - - 50,3 107,3 1,41 74,6 

 

Massflödet förändras inte nämnvärt mellan de olika testen. Presstrycket tenderar att 

minska med ökad koncentration av lignin. Men presstrycket minskar ytterligare i test 4 

som är utan lignin. Temperaturen på sågspånet i inmatarskruven nådde inte den önskade 

temperaturen 73°C förutom i test 1.  

 

Resultatet från analysen av fukthalt, skrymdensitet och hållfasthet redovisas i Tabell 6. 

Hållfasthetsanalysen visas också visuellt tillsammans med sågspånets temperatur och 

fukthalt innan pelleteringen i Figur 8 och Figur 9. 

 

Tabell 6.  Pelletsens fukthalt, skrymdensitet och hållfasthet. 

Test 

 

Fukthalt 

[%] 
Skrymdensitet 

[kg/m3] 
Hållfasthet 

 

0 7,60 628 81,3% 

1 7,25 657 85,7% 

2 6,08 676 84,5% 

3 5,81 666 82,9% 

4 7,32 638 83,5% 

5 7,96 648 87,2% 

6 7,10 623 77,2% 
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Figur 8.  Pelletsens hållfasthet och sågspånets temperatur i inmatningsskruven innan pelleteringen 

ges av vänster respektive höger x-axel. På y-axeln visas vilket test som gjorts. 
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Figur 9.  Pelletsens hållfasthet och sågspånets fukthalt innan pelleringen, detta ges av vänster 

respektive höger x-axel. På y-axeln visas vilket test som gjorts.  
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Pelletsens fukthalt ser ut att minska i takt med att koncentrationen av lignin ökar. Test 0 

och 5 som använde ånga i tillverkningen har högre fukthalt än de övriga, om än 

marginellt. Alla tester ligger inom vad som är normalt för bränslepellets och inga 

trender kan urskiljas.  

 

Vad gäller den mekaniska hållfastheten var alla tester under 97 %. Tvärtemot vad 

Berghel, et al. (2013) visade så minskar hållfastheten med ökad koncentration av lignin. 

Resultatet visar också att alla tester med undantag för test 6 har högre mekanisk 

hållfasthet än test 0 och högst hållfasthet har test 5.  
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4. Diskussion 

4.1 Ångans lämplighet som värmekälla 

Resultatet från fuktmätningarna visar att cirka 10 % av den fukt som tillsätts i form av 

ånga i konditioneringen inte återfinns i sågspånet efter konditioneringen. Om det är bra 

eller dåligt kan frågas då sågspånet tidigare har torkats för att få längre fukthalt. 

Samtidigt används energi för att producera överhettad ånga. Att inte utnyttja 

kondenseringsenergin i ångan vore dumt då dess bidrag i energiöverföringen inte kan 

försummas. I tillverkningsprocessen står alltså torkning och ångkonditionering mot 

varandra vad gäller fukt. 

 

Syftet med konditioneringen med överhettad ånga är inte att tillsätta fukt, utan att värma 

sågspånet för att mjuka upp fibrerna vilket ger hårdare pellets (Bioenergiportalen, 

2014). Ånga har goda värmeöverföringsegenskaper, framförallt vid kondensering kan 

stora mängder energi överföras på kort tid på grund av högt värmeövergångstal. 

Energibalansen visar att cirka 50 % av den energi som tillsätts i form av ånga inte 

återfinns i sågspånet. Det beror dels på att all ånga inte har kondenserat, men också att 

den luft som omger sågspånet i processen också värmts upp. Vart överskottsenergin tar 

vägen och om det bara kan ses som förluster eller kommer tillverkningsprocessen till 

nytta någon annanstans har inte undersökts i denna studie.  

 

Konditioneringens energianvändning uppgår till 48 kWh/ton. För ett storleksperspektiv 

är det effektiva värmevärdet för pellets 4800 kWh/ton pellets. Konditioneringen 

motsvarar alltså 1 % av den producerade pelletsens effektiva värmevärde. 

Oljeanvändningen är beräknad under antagandet att vattnet inte förvärmts. Stora Enso 

Timber har tillgång till spillvärme från ett närliggande pappersbruk och det är sannolikt 

att det inkommande vattnet till oljepannan förvärms och oljeförbrukningen är betydligt 

mindre. I och med det låga energiutbytet kan användningen av överhettad ånga för att 

värma sågspånet ifrågasättas. Dessutom tillsätts fukt som tidigare bortförts från 

processen, samt att ångan produceras helt eller delvis genom förbränning av olja.  

 

Det låga energiutbytet i ångkonditioneringen ger ett stöd för att försöka förbättra 

konditioneringen för att ge mindre energiförluster. Men studiens andra mål är att 

undersöka om det går att tillverka pellets utan konditionering med överhettad ånga, med 

opåverkad pelletskvalité. Att optimera konditioneringen vore därmed en onödig åtgärd 

om den kan ersättas eller uteslutas. Bioenergiportalen (2013) menar att det är värmen 

som ger hårdare pellets. Därmed är förvärmning önskvärt men behöver inte 

nödvändigtvis ske med överhettat ånga. Möjligen är alternativa uppvärmningsmetoder 

mindre effektiva än ångkonditionering men kan ändå ge minskad energianvändning för 

hela processen på grund av minskad energianvändning i torkningsprocessen.  

 

4.2 Pelletsens hållfasthet vid försöksanläggningen på Karlstads universitet 

Bara ett av testen, test 1 nådde spåntemperatur över 73°C som är den temperatur som 

eftersträvas på Stora Enso Timber. Då den temperaturen inte uppnåddes i övriga test är 

resultatet inte jämförbart med pelletsen som tillverkas på Stora Enso Timber. Testen kan 

dock jämföras mot varandra, vilket är mer rättvist då pelletspressarna på Stora Enso 
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Timber och Karlstads universitet skiljer sig från varandra. Sågspånet är däremot samma 

då det hämtades i samband med att mätningarna gjordes.  

 

Inget av testen nådde upp till det kvalitetskravet som ställs på pelletsen gällande 

hållfasthet. Om det beror på sågspånets högre fukthalt eller något annat är svårt att veta 

för inga liknande försöks har hittats. Möjligen finns erfarenheter hos industrin från 

pelletering vid högre fukthalter, men i vetenskapen är det skralt och borde undersökas 

närmare. Den lägre hållfastheten kan också bero på pelletsanläggningens inställningar. 

De andra två parametrarna som beskriver pelletsens kvalité, fukthalt och skrymdensitet 

ligger inom det som är normalt för kommersiellt tillverkad pellets.  

 

4.2.1 Lignins påverkan på hållfastheten 

I test 1, 2 och 3 som hade olika koncentrationer av lignin, ses det omvända förhållandet 

än Berghel et al. (2013) visade. Lägre koncentration av lignin gav ökad hållfasthet i 

pelletsen. Vidare så visar en jämförelse mellan test 3 och 4, där test 3 innehåller 1,5 % 

lignin och förvärms, medan test 4 bara förvärms, att test 4 har högre hållfasthet. Därmed 

kan man undra om lignin påverkar pelletsens hållfasthet olika vid olika fukthalter. 

Tidigare forskning visar på att lignin ökar pelletsens hållfasthet. De testen har gjorts 

med lägre fukthalt i sågspånet. I den här studien har sågspånet haft högre fukthalt, 

>15%, och något samband mellan koncentrationen av lignin och hållfasthet kan inte 

urskiljas.  

 

4.2.2 Förvärmningens påverkan på hållfastheten 

Högst hållfasthet har test 5 vilken både konditionerades med ånga samt att sågspånet 

förvärmdes av mikanitelementet. Med dubbla värmekällor verkar det styrka påståendet 

att förvärmning ger hårdare pellets (Bioenergiportalen, 2013). Tabell 5 visar att 

temperaturen i inmatarskruven för test 5 har den lägsta temperaturen av de test som 

förvärmdes av mikanitelementet. Alltså kan inte den högre hållfastheten enbart förklaras 

med högre förvärmning. Det kan också ses i Figur 8 där test 2, 3, 4 och 5 trots liten 

skillnad i temperatur, visar större skillnad i hållfastheten. Test 6 som inte förvärmdes 

har lägst hållfasthet av alla testen som genomfördes.  

 

4.2.3 Sågspånets fukthalts påverkan på hållfastheten 

Test 0 och 5 har inte helt oväntat högst fukthalt i sågspånet innan då ånga har tillförts 

inför pelleteringen. Trots samma fukthalt i sågspånet skiljer hållfastheten ca 6 

procentenheter. Så hållfastheten verkar bero av både temperatur och fukthalt. Figur 9 

visar att fukthalten efter mixern i test 1 och 2 är högre än övriga test med bara värme. 

Det tros bero på att test 1 och 2 gjordes för nära inpå test 0. Sågspånet som befuktats av 

ångan har helt enkelt varit kvar i pelletsanläggningen. Inget ont som inte för någonting 

gott med sig. Med varierande fukthalt i sågspånet inför pelleteringen visar 

hållfasthetsanalysen att högre fukthalt tenderar att ge hårdare pellets, trots att 

koncentrationen av lignin minskade. Test 6 är undantaget detta men där har sågspånet 

inte förvärmts.  
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4.3 Förslag till fortsatt arbete 

I studien diskuteras att produktion av pellets vid högre fukthalt i sågspånet kommer leda 

till besparingar i torkprocessen. Trots att det är troligt borde detta bekräftas med 

mätningar och beräkningar. Detta skulle kunna ge mer handfasta argument för att pressa 

pellets vid högre fukthalt. 

 

Resultatet från pelletstillverkningen vid Karlstads universitet är inte helt entydigt. 

Förvärmningen inte nådde den önskade temperaturen förutom i ett av testen. Ökad 

koncentration av lignin gav lägre hållfasthet och sågspånets temperatur och fukthalt 

innan pressen varierade. För att tydligare säga hur pelletsens hållfasthet påverkas av 

sågspånets temperatur och fukthalt samt koncentration av lignin borde ytterligare test 

genomföras men med två låsta parametrar. På så vis går det att säga hur hållfastheten 

påverkas av respektive parameter och finna ett optimalt samband mellan temperatur, 

fukthalt och ligninkoncentration.  
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5. Slutsats 

Kartläggningen av Stora Enso Timbers pelletsfabrik i Grums visade att 

ångkonditioneringens energianvändning uppgår till 48 kWh per ton producerad pellets. 

Cirka hälften av den överhettade ångans energi återfinns inte i sågspånet efter 

konditioneringen. 

 

Analysen av de test som gjordes visade att hållfastheten hos testen med förvärmt 

sågspån gav högre hållfasthet än det med enbart ånga. Hög temperatur och fukthalt i 

sågspånet innan pressen ger hårdare pellets. Ökad koncentration av lignin gav lägre 

hållfasthet, men tros bero på olika temperaturer och fukthalter i sågspånet innan pressen. 
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