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Sammanfattning 

Pelletsuppvärmning konkurrerar idag med fjärrvärme och värmepumpar. Det är därför 
viktigt att reducera de problem som kan uppstå vid användandet av pellets. Ett vanligt 
problem som kan uppstå är söndersmulad pellets som kan sätta igen pelletspannan. När 
pelletsen smulas sönder innebär det att pelletsen har en för låg hållfasthet. 

Målet med arbetet är att analysera pellets med olika kvalitéer gällande hållfasthet, 
fukthalt, bulkdensitet samt enskild densitet. Även undersöka om enskild densitet för 
pellets har ett samband med dess hållfasthet. Enskild densitet kommer analyseras med 
två olika analysmetoder ”fila och mäta”-metoden och ”doppa pellets” i trögflytande 
vätska-metoden. Målet är vidare att eventuellt vidareutveckla metoden ”doppa pellets”. 

Resultaten för metoden ”fila och mäta” visar ett samband mellan pelletsens enskilda 
densitet och hållfasthet. Där visas en tendens att med ökad enskild pelletsdensitet ökar 
hållfastheten. Däremot visar inte resultaten för metoden ”doppa pellets” något samband 
mellan pelletsens enskilda densitet och hållfasthet. Metodutveckling av ”doppa pellets” 
visade inga framsteg.  

  



   

  



   

Abstract 

Worldwide the use of pellets increases and pellet usage competes with district heating 
and heat pumps for household heating. It is therefore important to reduce the problems 
that can arise when using pellets. A common problem that can occur is crumbled pellets 
that can shut down the pellet boiler. When the pellets crumble it means that the pellet 
has a low durability. 

The goal of this work is to analyze the pellets with different qualities regarding moisture 
content, bulk density, durability and individual density. Further to investigate whether 
individual density of the pellets is correlated to durability. Individual density will be 
analyzed by two different methods; a "file - and - measurement method" and “dip in a 
viscous fluid method”. 

The results of the method “file and measure” show a correlation between the individual 
density of the pellets and its durability. In contrast, the results for the method “dip 
pellets” show no correlation between the individual density of the pellets and its 
durability. The development of the method "dip pellets " showed no progress. 

  



   

  



   

Förord 
 
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 min handledare Magnus Ståhl som varit till stor hjälp och engagerad 
under hela arbetet. Jag vill dessutom tacka Lars Petterson som hjälpt mig med 
utrustning på Karlstads universitet. Jag vill även rikta ett tack mot Stora Enso som 
bidragit med pellets. 
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Inledning 

År 1970 stod oljan för 75 % av energiförbrukningen i Sverige. Under oljekrisen som 
ägde rum under samma årtionde ökade priset på olja drastiskt. Regeringen tog då 
beslutet att Sverige skulle spara energi och minska sin el- och oljekonsumtion. Följden 
blev en ökad användning av biobränsle som ersättning för den minskande användningen 
av olja (Svenskt näringsliv 2008). 

Skogsindustrin ger upphov till en hel del restprodukter som sedan kan förädlas till 
biobränslen. Biobränsle är ett förnybart bränsle som produceras av levande organismer, 
vilket betyder att naturen konstant nybildar resursen, så som växter och träd. 
Biobränslen är därför relativt klimatneutralt, vilket innebär att vid förbränning frigörs 
inte mer koldioxid än vad trädet tagit upp under sin livstid. Koldioxiden används till att 
bygga ny biomassa när skogen växer och ingår därför i kolets kretslopp. I Sverige 
planteras 3 nya träd för varje träd som avverkats. Därför räknas inte utsläppen av 
koldioxid från förbränning av biobränslen till att öka koldioxidmängden i atmosfären 
(Energimyndigheten 2012), (Bioenergi), (Pelletsförbundet 2015c).  

I figur 1 visas hur fördelningen av energianvändningen såg ut i Sverige år 2012. Den 
största delen av Sveriges energianvändning står biobränslen för, tätt följt av olja. 
Vanliga biobränslen är trädbränslen, biogas och torv (Bioenergiportalen 2012). Till 
skillnad från biobränslen så släpper fossila bränslen ut höga mängder koldioxid. Till 
fossila bränslen räknas olja, kol och naturgas. Den koldioxid som fossila bränslen 
släpper ut vid förbränning påskyndar istället den globala uppvärmningen 
(Pelletsförbundet 2015c). 

 
Figur 1. Fördelning av energianvändningen i Sverige år 2012. (Pelletsförbundet 2015c) 
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Till de billigaste eldningsbränslena i Sverige hör pellets. Pellets består av biologiskt 
material som är en restprodukt från skogsindustrin, i första hand sågspån, som sedan 
komprimeras under högt tryckt tills stavar bildats, se figur 2. Genom att förädla sågspån 
får pellets ett högre energiinnehåll. Förädling av ett bränsle innebär att bränslet 
komprimeras så hantering blir lättare samt billigare att transportera (Bioenergiportalen 
2008). Det finns cirka 80 pelletsfabriker utspridda över hela landet i Sverige. På så vis 
är det nära till både råvaror och kunder, vilket minimerar transporter. Den Svenska 
pelletsindustrin producerar varje år cirka 1,4 miljoner ton pellets, vilket har ett 
energiinnehåll på närmare 7 TWh, som motsvarar uppvärmning för 315 000 villor per år 
(Pelletsförbundet 2015b).  

 
Figur 2. Pellets. (Siteselection 2013) 

I Sverige har priset på olja ökat under senare år. Skatter på koldioxidutsläpp som läggs 
på fossila bränslen bidrar till en ekonomisk förmån för biobränslen. Pellets har en jämn 
prisutveckling vilket gör det möjligt att förutse kostnaderna, vilket är svårare med 
fossila bränslen. I figur 3 visas prisutvecklingen i öre/kWh för pellets, olja och el under 
åren 2010-2012 (Pelletsförbundet 2015a). 
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Figur 3. Prisutvecklingen för pellets, el och olja. (Pelletsförbundet 2015a) 

Pellets används i Sverige för uppvärmning och totalt används 1,85 miljoner ton pellets 
varje år (Skogssällskapet 2009). Pelletsuppvärmning konkurrerar med fjärrvärme och 
värmepumpar som värmekälla för hushållen. Det är därför viktigt att reducera problem 
som kan uppkomma vid användning av pellets eftersom varken fjärrvärme eller 
värmepumpar behöver närmare tillsyn. Småhuskunderna har hårdare krav på kvaliteten 
och ett vanligt problem är att pelletsen smulas sönder. De svenska producenterna av 
pellets strävar därför efter att uppfylla kriterierna i den Europeiska standarden för 
pellets, SS-EN 14961-1 (Energidalen 2012). När pelletsen smulas sönder innebär det att 
pelletsen har otillräcklig hållfasthet och blir då en viktig parameter vid tillverkning av 
pellets (Ståhl och Wikström 2009). Det är vanligt att lagra pellets för användning senare 
och det är då viktigt att inte hållfastheten försämrats under lagringstiden. Pelletsens 
hållfasthet bestäms bland annat av hur bra pelletsen sitter ihop vilket troligtvis kan 
kopplas samman med pelletsens enskilda densitet, fuktinnehåll och bulkdensitet (Ståhl 
et al. 2012). 

Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda om det finns ett samband mellan den enskilda densiteten 
och hållfastheten för pellets. Dessutom att utreda vilken analysmetod som fungerar bäst 
för att ta fram pelletsens enskilda densitet. Utveckla en av analysmetoderna för att på 
bästa statistiska signifikanta sätt mäta enskild densitet på pellets. 
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Mål 
Målet med arbetet är att analysera pellets tillverkade i småindustriell skala samt 
industripellets köpta i säck gällande enskild densitet, bulkdensitet, fuktinnehåll samt 
hållfasthet. Dessutom att analysera enskild densitet med två olika analysmetoder, ”fila 
och mäta” och ”doppa pellets” (Ståhl et al. 2012). Målet är vidare att försöka 
vidareutveckla metoden ”doppa pellets”. Vidareutveckling av metoden ”doppa pellets” 
är intressant eftersom metoden är snabbare att genomföra än metoden ”fila och mäta”.  

  



   5 

Metod 

Analysen utfördes på fem olika pelletssorter. Pelletssorterna som testades var:  

• fabrikspellets tillverkade på Stora Enso i Grums (fabrik)  

samt fyra olika pellets tillverkade på Karlstads universitet:  

• 10 månaders lagrad pellets med socker som tillsats (socker) 
• 10 månaders lagrad pellets med melass som tillsats (melass) 
• nytillverkad pellets utan tillsatt fukt (0-prov)  
• nytillverkad pellets med tillsatt fukt (102-prov) 

För att utesluta att hållfastheten ändrats på de lagrade pelletsen utfördes 
hållfasthetstester både före och efter lagring.  

Pelletstillverkning 
De fyra sistnämnda pelletssorterna tillverkades i en liten industripelletspress belägen på 
Karlstads universitet. Pelletspressen bestod av (1) blandare, (2) transportskruv, (3) 
skruvmatare med konditionering, (4) Amandus Kahl C33-390 pelletspress med 
planmatris, (5) en matare för tillsatser, se figur 4. Matrisen som användes hade 9 rader 
med 52 hål i varje rad, totalt 468 hål. Hålen i matrisen har en diameter på 8 mm. 
Pelletsen som tillverkades kyldes och siktades av innan provtagning (Ståhl et al. 2012). 

 

 
Figur 4. Karlstads universitets pelletspress (Ståhl et al. 2012). 
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Provmetoder  
Parametrarna som testades var fuktinnehåll, bulkdensitet, hållfasthet samt pelletsens 
enskilda densitet. Pelletsens enskilda densitet testades med två olika metoder: (1) Fila 
och mäta och (2) doppa pellets. 

Fuktinnehåll 
Fuktinnehållsprovningen utfördes enligt standardmetoden för pellets SS-EN 14774-1 
(SIS 2009). För att undersöka pelletsens fuktinnehåll vägdes två prov upp av varje 
pelletssort. Proverna ställdes sedan in i ett värmeskåp inställt på 103°!, se figur 5. Efter 
minst 24 timmar vägdes proverna igen för att på så sätt kunna beräkna hur mycket 
vatten som avgetts genom ekvation 1.   

!!!!!!!!!!!!Fuktinnehåll! % = !!"#$!!""#"!!"#$!!"#!$!"#$!!""#"                        (1) 

Figur 5. Pelletsprov i värmeskåp. 

Bulkdensitet 
Provning av bulkdensitet utfördes enligt standardmetoden för pellets SS-EN 15103 (SIS 
2010a). Bulkdensiteten mättes genom att pellets hälldes i en 5-litersbehållare av metall 
tills pellets ramlade över kanten. Behållaren släpptes sedan från cirka 15 cm höjd 
ovanför marken två gånger, därefter fylldes behållaren på med pellets igen. Slutligen 
drogs en träbit över behållarens kanter för att överflödig pellets skulle åka ur, se figur 6. 
Behållaren med pellets vägdes sedan och bulkdensiteten räknades ut genom ekvation 2.  

!!!!!!!!!!Bulkdensitet! !"
!! = !!"#$!!"#å%%&'"!!"#!!"##"$%!!!"#$!!"#å%%&"!"#$%!!"#å%%&'"                                    (2) 
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Figur 6. 5-litersbehållare med pellets. 

Hållfasthet 
Provning av hållfastheten utfördes enligt standardmetoden för pellets SS-EN 15210-1 
(SIS 2010b). Hållfastheten mättes genom att pellets hälldes i ett såll, med håldiametern 
3,15 mm, vilket sedan skakades runt 10-15 varv för att smulor skulle sållas bort, se figur 
7. 500g pellets vägdes upp två gånger som hälldes i en varsin stor behållare som roterar 
i 10 minuter, se figur 8. Pelletsen silades därefter igen för att nybildat smul skulle sållas 
bort. Pelletsen vägdes sedan för att undersöka hur mycket pellets som hade fallit sönder. 
Hållfastheten beräknades med hjälp av ekvation 3.   

!!!!!!!!!!Hållfastheten! % = !"##"$%&'(")!!"#!$
!"##"$%&'($")!!ö#$                                                                    (3) 

 
Figur 7. Såll som används vid hållfasthetsprovning.  
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Figur 8. Behållarna som används vid hållfasthet. 

Fila och mäta 
Provningen utfördes enligt standardmetoden för pellets CEN/TS 151580 (SIS 2006). 
Först valdes 10 pellets i varierande längd ut. Därefter filades pelletsen till en slät 
cylinder med hjälp av sandpapper samt en metallcylinder, se figur 9. Sedan mättes 
pelletsen med ett skjutmått på 8 olika ställen. Uppmätta mått: Längden på två ställen 
med en förskjutning på 90°. Diametern mättes på 6 olika ställen: Två gånger i båda 
ändarna samt två gånger på halva pelletsens längd. På så sätt räknades en medellängd 
och medeldiameter ut för varje pellets, därefter vägdes pelletsen. Den enskilda 
pelletsdensiteten räknades sedan ut med ekvation 4.  

!!!!!!!!!!Densitet! !
!"! = ! !"#$!!"##"$%

!"#$%&%'!∗!∗!ä#$%
!

                                                                      (4) 

 
Figur 9. Verktyg för att fila pellets. 
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Doppa pellets 
Att fila varje pellets för att sedan mäta den tog lång tid, och därför var det aktuellt att 
undersöka andra metoder. Metoden ”doppa pellets” är en nyutvecklad metod som har 
stor förbättringspotential (Ståhl et al. 2012).  

Densitet, även kallat täthet, är ett mått på massa per volymenhet för ett föremål. 
Densiteten kan även mätas med Arkimedes princip. Det innebär att föremålet läggs ner i 
en vätska. Volymen som föremålet tränger undan visar hur stor volym föremålet har 
(Nordling, C). 

10 pellets i varierande längd valdes ut och vägdes. 2,2,4- Trimetylpentan hälldes upp i 
en 100ml rundkolv till 100ml-markeringen, se figur 10. Därefter släpptes pelletsen ner i 
rundkolven, en i taget. Efter varje pellets pipetterades vätska som pelletsen trängt undan 
ut så nivån återigen hamnade på samma markering. Pipetten som användes var av 
storleken 0,5ml ±0,01. På så sätt kunde pelletsens densitet räknas ut via ekvation 5. 
Försöket testades även med vatten samt paraffinolja för att försöka utveckla metoden. 
Dessa vätskor valdes för att försöka komma ifrån användningen av kemikalier som inte 
är bra för miljön.  

!!!!!!!!!!Densitet! !
!"! = ! !"#$!!"##"$%

!"#$%!!ä#$%&!                                                                             (5) 

 
Figur 10. Rundkolv med vätska och pipett. 

Ett långtidsförsök gjordes, långtidsförsök nummer 1, endast på fabrikspellets, genom att 
plocka ut en kort och en lång pellets som vägdes. 2,2,4- Trimetylpentan hälldes i två 
burkar, därefter doppades pelletsen snabbt i vätskan för att sedan vägas igen. Därefter 
läts pelletsen vara i vätskan i en vecka för att sedan vägas ytterligare en gång till. Detta 
gjordes för att undersöka om vätskan trängt in i pelletsen. 
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Ytterligare ett långtidsförsök gjordes, långtidsförsök nummer 2. 30 g fabrikspellets 
hälldes i tre olika behållare som sedan fylldes på med tre olika vätskor upp till en 80ml-
markering. Proverna fick sedan stå en vecka för att se om pelletsen hade sugit åt sig 
någon vätska, genom att se om vätskenivån hade förändrats. Vätskor som testades var 
vatten, 2,2,4- Trimetylpentan samt paraffinolja.  

Följande försök testades endast på fabrikspellets samt 0-provet för att försöka 
utveckla metoden. 

Försök gjordes för att undersöka om 2,2,4- Trimetylpentan gick in i pelletsens yttersta 
ändar. Ändarna på pelletsen är lösare än resten av pelletsen. Provtagningen utfördes 
genom att 10 pellets valdes ut och filades till en slät cylinder. Därefter vägdes pelletsen, 
för att sedan doppas i 2,2,4- Trimetylpentan på samma sätt som tidigare. 

Sista försöket utfördes genom att väga 10 pellets tillsammans. Därefter lades alla pellets 
i vätskan samtidigt. Vätskan som pelletsen trängt undan pipetterades bort och vägdes. 
Detta för att minimera eventuella avläsningsfel på pipetten. Pelletsdensiteten räknades 
sedan ut genom ekvation 6. Försöket utfördes med både filad samt ofilad pellets. 2,2,4- 
Trimetylpentan har en densitet på 692 kg/m3 (LGC 2014). 

!!!!!!!!!!Densitet! !
!"! = ! !"#$!!"##"$%

!"#$!!ä#$%& !"#$%&"&!!ä#$%&
                                                          (6) 

 

Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys gjordes på fabrikspellets samt 0-provet på metoden ”doppa 
pelletsen”. Undersökningen gjordes för att visa hur en förändring på den upptagna 
volymen på 5-10% mer respektive mindre påverkar resultatet av pelletsens enskilda 
densitet. 
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Resultat 

I tabell 1 redovisas medelvärdena på alla provtagningar som genomförts. Där visas att 
den enskilda densiteten varierar stort mellan de olika testerna och pelletssorterna. I en 
rapport skriven på Umeås universitet har liknande tester gjorts på pelletsens enskilda 
densitet med metoden ”fila och mäta”. Studien gav som resultat en enskild densitet på 
pelletsen cirka 1,2 g/cm3 (Henriksson et al. 2007). Detta kan då jämföras med resultaten 
i tabell 1, vilket visar på liknande värde. 

I tabell 1. Resultat av provtagningarna. 
Provmetod Fabrikspellets Socker Melass 0-Prov 102-Prov 

Fukt (%) 5,33±0,035 3,92±0,04 4,41±0,03 6,3 7,2 
Bulkvikt 
(kg/m3) 

618,25±1,15 649,97±0,14 678,69±2,08 615,52±3,4 631,06±5,33 

Hållfasthet (%) 98,04±0,01 92,26±0,14 96,84±0,01 84,31±0,83 88,67±0,15 

Fila, mäta 
(g/cm3) 

1,16±0,058 1,23±0,049 1,27±0,043 1,21±0,040 1,23±0,052 

Doppa (g/cm3) 1,38±0,097 1,28±0,118 1,26±0,065 1,41±0,134 1,43±0,136 
Fila, doppa 
(g/cm3) 

1,23±0,106 - - 1,41±0,077 - 

Doppa 10 
pellets, väg 
vätskan (g/cm3)  

1,38 - - 1,33 - 

Doppa 10 
filade pellets, 
väg vätskan 
(g/cm3) 

1,32 - - 1,31 - 

 
 

Den enskilda pelletsdensiteten som funktion av fukten presenteras i figur 11, där (a) visar 
metoden ”doppa pellets” och (b) visar metoden ”fila och mäta”. Varje punkt i figuren 
representerar en pelletssort. Resultatet i (a) visar en tendens att med ökad fukt ökar den 
enskilda densiteten linjärt. Till skillnad från (a) visas i (b) ingen trend, utan punkterna är 
utspridda. 
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Figur 11. Enskild densitet som funktion av fukt. 

Den enskilda pelletsdensiteten som funktion av bulkdensiteten presenteras i figur 12, där 
(a) visar metoden ”doppa pellets” och (b) visar metoden ”fila och mäta”. Varje punkt i 
figuren representerar en pelletssort. Resultatet i (b) visar en tendens att med ökad densitet 
ökar bulkdensiteten linjärt. Den avvikande punkten i (b) visar fabrikspelletsen, och 
anledningen tros vara att det är den enda pelletssorten som tillverkats på en annan 
anläggning. Saker som kan skilja vid tillverkningen är till exempel tryck, temperatur och 
massflöden. Till skillnad från (b) visas i (a) ingen trend, utan punkterna är utspridda. 

 
Figur 12. Enskild densitet som funktion av bulkdensitet. 

Den enskilda pelletsdensiteten som funktion av hållfastheten presenteras i figur 13, där 
(a) visar metoden ”doppa pellets” och (b) visar metoden ”fila och mäta”. Varje punkt i 
figuren representerar en pelletssort. Resultatet i (b) visar en tendens att med ökad densitet 
ökar hållfastheten linjärt. Den avvikande punkten i (b) visar fabrikspelletsen, och 
anledningen tros vara att det är den enda pelletssorten som tillverkats på en annan 
anläggning. Saker som kan skilja vid tillverkningen är till exempel tryck, temperatur och 
massflöden. Till skillnad från (b) visas i (a) ingen trend, utan punkterna är utspridda. 
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Figur 13. Enskild densitet som funktion av hållfasthet. 

I figur 14 visas hur hållfastheten har ändrats under lagringsperioden för pelletsen som 
lagrats. Av figur 14 framgår att hållfastheten inte har försämras under lagringstiden, 
utan i detta fall tvärtom förbättrats något. 

 
Figur 14. Ändring av hållfastheten under lagring. 

Alternativa vätskor som provats vid metoden ”doppa pellets” var vatten och paraffinolja, 
där visade det sig att ingen vara användbar. Pelletsen tog åt sig vattnet och svällde upp 
direkt. Paraffinoljan fastnade på kolvens och pipettens väggar och därför kunde inte 
avläsning ske på varken kolven eller pipetten. 

Resultatet av långtidsförsök nummer 1 visade att när pelletsen legat en vecka i 2,2,4- 
Trimetylpentan hade pelletsen endast en viktökning på 2,3 %. Detta visar då att pelletsen 
inte tar åt sig nämnvärt med vätska. 
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Resultatet av långtidsförsök nummer 2 visade att pelletsen i vatten hade sugit upp all 
vatten. Pelletsen i 2,2,4- Trimetylpentan och paraffinolja hade inte sugit åt sig någon 
vätska, då vätskenivån fortfarande låg på 80ml-markeringen, se figur 15. Bilden är tagen 
en månad efter att försöket påbörjats.  

 
Figur 15. Behållaren till vänster innehåller vatten, behållaren i mitten innehåller 2,2,4- 

Trimetylpentan samt behållaren till höger innehåller paraffinolja. 
 

Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen, se figur 16, visar att den enskilda pelletsdensiteten ändras 
betydande vid en ökning/minskning av volymupptagning av 2,2,4- Trimetylpentan. Detta 
visar att metoden ”doppa pellets” inte är en säker metod att använda. 

 
Figur 16. Känslighetsanalys som visar hur förändringar i volymupptagning påverkar densiteten. 
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Diskussion 

Resultaten visar på stora skillnader på pelletsens enskilda densitet beroende av vilken 
metod som används. Figur 11 visar den enskilda densiteten i förhållande till 
fuktinnehållet i pelletsen. Resultatet visar en rät linje för metoden ”doppa pellets” att ju 
högre fuktinnehåll desto större är den enskilda densiteten. Genom att studera figur 12 
visas en trend för metoden ”fila och mäta” pelletsen. Resultaten visar en tendens till en 
rätlinjig funktion mellan pelletsen enskilda densitet och bulkdensiteten. Metoden ”doppa 
pelletsen” visar däremot ingen trend åt något håll, utan mätvärdena är endast slumpartat 
utspridda. Detsamma gäller för figur 13 som visar pelletsens enskilda densitet som 
funktion av hållfastheten. Ett samband kan ses för metoden ”fila och mäta”, ju enskild 
densitet, desto större bulkdensitet eller hållfasthet. 

Att lägga i alla 10 pellets i vätskan samtidigt för att sedan pipettera ut den överflödiga 
vätskan tros vara bättre i jämförelse med att lägga in en pellets i taget. Detta eftersom ett 
stort fel ligger i att pipettera ut exakt mängd vätska så nivån i rundkolven återgår till sitt 
startläge. Även att väga vätskan tros vara mer noggrant än att avläsa volymen på pipetten 
då även detta kan ge avläsningsfel. 

Försök gjordes genom att först fila bort pelletsen ändar som är lösare än resten av 
pelletsen. Testet gjordes för att undersöka om 2,2,4- Trimetylpentan gick in i pelletsens 
yttersta ändar. Försöket visade att pelletsens enskilda densitet blev något lägre när 
pelletsen först filats. Ändarna på pelletsen är lösare än resten av pelletsen och därför kan 
lite av vätskan sugas in i pelletsens yttersta del. Detta resulterar i att volymen som 
pipetterats upp är mindre än det hade varit normalt, vilket resulterar i en högre enskild 
densitet. Vid jämförelse av långtidsförsök 1 som gjordes visade endast en viktökning på 
2,3 %. Dessutom visade även långtidsförsök 2 att inte pelletsen tar åt sig något av 2,2,4- 
Trimetylpentan.  

Brister i denna studie är ett allt för stort fel vid metoden ”doppa pellets”. Avläsning på 
både rundkolv samt pipett utgör stora avläsningsfel. Detta medför opålitliga resultat 
vilken visas i tabell 1 med stora variationer på pelletsens densitet. Detta styrks även i 
känslighetsanalysen som gjordes på hur en ökning/minskning med 5-10% på volymen av 
den upptagna vätskan påverkar pelletsen enskilda densitet. Där visar stora skillnader 
redan vid en ökning/minskning av 5 %. Brister med metoden ”fila och mäta” är att 
pelletsen inte har raka kanter, utan är ganska ojämn. Ytterligare mätningar med 
skjutmåttet skulle därför ge en mer noggrann volymsberäkning av pelletsen.  

För fortsatta studier skulle det vara intressant att skicka pelletsen till ett företag för 
analys, för att på så sätt få ytterligare en källa för vad den enskilda densiteten för 
pelletsen är. Att göra tester med ytterligare vätskor ses inte ha någon betydelse, utan det 
stora felet ligger i en osäkerhet vid upptagandet av vätskan, och inte vilken fungerande 
vätska som används. Det skulle vara intressant att göra långtidsförsöken men istället 
använda torkad pellets för att undersöka om mer vätska hade gått in i pelletsen. Om den 
snabbare metoden (”doppa pellets”) hade fungerat bra så skulle den kunnat fungera som 
en indikation på en hållfast pellets, om enskild densitet och hållfasthet hade ett samband. 
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Slutsats 

Ett samband mellan pelletsens enskilda densitet och hållfasthet går att hitta genom att 
använda metoden ”fila och mäta”. Där visas en tendens att med ökad enskild 
pelletsdensitet ökar hållfastheten. Det går dessvärre inte att se någon trend vid metoden 
”doppa pellets”, där ett stort fel vid upptagning av undanträngd volym antas vara det 
största problemet. Metodutveckling av ”doppa pellets” visade inga framsteg.   
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