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Sammanfattning 
Miljöfrågor om bränsleanvändning tar allt större plats i världen till följd av att människor blir 

allt mer medvetna om fossila bränslens negativa påverkan på miljön. Användningen av mer 

miljövänliga biobränslen ökar globalt och däribland förbrukningen av energipellets. 

Användningen av energipellets har varit under utveckling i omkring 20 år. Till produktionen 

av energipellets är en av de vanligaste råvarorna sågspån. Sågspån uppkommer som en 

biprodukt i sågverksindustri och säljs från sågverken till pelletsfabriker. För att kunna 

producera energipellets av sågspån bör ha en fukthalt på 8-12 %. Obehandlat sågspån har en 

fukthalt på omkring 50 % och genomgår därför en torkprocess. I Sveg finns en av Nordens 

största anläggningar för torkning av torv och sågspån. Anläggningen är konstruerad för 

torkning av torv men har nu delvis bytts ut mot sågspån. I samband med detta byte har det nu 

uppstått problem med pålagringar i torkningsprocessen. Det har framkommit att det är 

kolväten från extraktivämnena i veden/sågspånet som bildar dessa pålagringar. Enligt tidigare 

studier har det påvisats att det är de tyngre kolvätena som bildar dessa pålagringar men att det 

också möjligt för lättare kolväten att lösa upp de tyngre kolvätena. I denna studie skall det 

undersökas hur mycket av kolvätet i extraktivämnena som är lättflyktiga respektive tunga. 

Detta gjordes för kondensat från torkningsångan hämtat från Härjeåns Energi AB och för 

färskt, lagrat och gammalt sågspån hämtat från en skogsindustri anläggning. 

 

För sågspånet utarbetades en torkningsprocess i Karlstads Universitet för att efterlikna den 

kemiska process som sker på anläggningen i Sveg. Extraktionsprocessen återskapades genom 

att koka en bestämd mängd sågspån i gastäta burkar under olika tidsintervall. Med hjälp av 

Hach-langeinstrument har total mängd organiskt kol (TOC) och flyktiga fettsyror (VFA) 

uppmätts. Mätningar på lättflyktiga kolväten (VOC) utfördes med hjälp av en 

flamjonsdetektor (FID). I arbetet studerades även spånens och kondensatens pH-värden. 

 

Resultatet visar att gammalt spån innehåller större mängd TOC och mindre mängd VOC 

jämfört med färskare spån. Anledningen är att sågspånet under lagringsperioden utsätts för en 

biologisk nedbrytning. Mikroorganismer bryter då ner längre kolvätekedjor till kortare 

fettsyror, detta stöds av resultatet ur testerna på pH-värdet blir lägre i samband med hur länge 

spånet lagrats, samtidigt som mängden fettsyror i spånet ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Environmental issues of fuel use are becoming more important in the world as a result of 

people becoming increasingly aware of the fossil fuels negative impact on the environment. 

The use of more environmentally friendly biofuels is increasing globally including the usage 

of energy pellets. Handling of energy pellets has been in development for about 20 years. For 

the production of energy pellets sawdust is one of the most common raw materials. Sawdust 

appears as a by-product of the sawmill industry and are sold from sawmills to pellets 

factories. To be able to produce energy pellets out of sawdust, chips should have a moisture 

content of 8-12%. Untreated sawdust has a moisture content of about 50% and therefore it 

must undergo a drying process to be used for production. One of the largest plants for drying 

of peat and sawdust is situated in Sveg. The plant is designed for the drying of peat, which has 

partially been replaced with sawdust. In connection with this substitution, it has now emerged 

problems with clogging in the steel pipes during the drying process. It has appeared that there 

are hydrocarbons from the extractives in the wood / sawdust forming these foulings. 

According to previous studies it has been determined that it is the heavier hydrocarbons which 

form these cloggings but it was also determined that lighter hydrocarbons can dissolve the 

heavier hydrocarbons. This study will examine how much of the hydrocarbon in the extractive 

which are volatile and less volatile. This is done for the condensate from the drying steam 

taken from Härjeåns Energi AB and for fresh, seasoned and old sawdust collected at a forest 

plant. To simulate the chemical process that takes place at the plant in Sveg a drying process 

at Karlstad University was developed for sawdust. The extraction was restored by boiling a 

determined amount of sawdust in gas tight cans for various time intervals. Using the Hach 

Lange instruments the total amount of organic compounds (TOC) and volatile fatty acids 

(VFA) were measured. Measurements on highly volatile hydrocarbons (VOC) were 

performed using a Flame ionization detector (FID). This work also examined the sawdust and 

the condensates pH values.  

 

The results show that the old sawdust contains larger amount of TOC and smaller amount of 

VOC compared with fresh sawdust. The reason is that the sawdust during the storage period is 

subjected to a biodegradation. The microorganisms break down longer hydrocarbon chains to 

shorter fatty acids, this is supported by the result when the pH is lower in relation to how long 

the sawdust was stored, while the amount of fatty acids in the sawdust increases. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Förord 
Examensarbetet har omfattat 15 högskolepoäng och har utförts på Karlstads universitet i 

uppdrag från dess institution för miljö- och energisystem. Vi vill passa på att tacka Ola Holby 

för hjälp med laborationsutrustning och all teori som tillämpats i arbetet. Vi vill också tacka 

Kamal Rezk för handledningen med rapportskrivningen och examinatorn Roger Renström 

som bidragit med material och stöttning genom arbetet. Sist men inte minst stort tack till 

Härjeåns Energi AB som tillhandahållit oss alla prover.  

 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författarna av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponenter till ett annat examensarbete. 

 

Oscar Abrahamsson, Torbjörn Lundén, Karlstads Universitet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I takt med att världens befolkning ökar kommer behovet av miljövänlig energi att öka. 

Intresset för biobränslen växer till följd av en ökad medvetenhet om fossila bränslens negativa 

inverkan på miljön. Träpellets är ett relativt nytt bränsle som innan 1995 endast användes i ett 

fåtal anläggningar. Etableringen av energipellets som bränsle har pågått under de senaste 20 

åren vilket innebär att både tekniken och marknaden fortfarande håller på att utvecklas. 

Konsumtionen och användningen av energipellets ökar kraftigt världen över och energipellets 

är i dagsläget en energiprodukt precis som kol eller olja. En av de drivande anledningarna till 

dess hastiga utveckling är att förbränningen av pellets inte ger upphov till något nettoutsläpp 

av koldioxid. Dess användning väntas öka globalt (Karlsson et al. 2013). 

 

Ett vanligt råmaterial som används till att producera energipellets är sågspån. Sågspån är ett 

material som är lättillgängligt eftersom det skapas som en biprodukt vid sågverk. Träpellets 

som bränsle i stället för ved har fördelen av en hög energitäthet och låg askhalt samt bättre 

lagring och transportmöjligheter. För att kunna tillverka pellets av sågspån måste spånet 

bearbetas, främst genom torkning, till följd av att rått sågspån har en hög fukthalt. En hög 

fukthalt försämrar förbränningen och energiinnehållet, normalt ligger fukthalten i obehandlat 

sågspån på ca 50%. För att kunna tillverka pellets bör fukthalten i sågspånet ligga mellan 8-

12% (Niklasson 2015).  

 

Det finns flera olika metoder att torka sågspån till en godtycklig fukthalt. Den vanligaste 

metoden är roterande trumtork, där gas kommer i kontakt med sågspånet inuti en ”rotating 

drum”. Den pneumatiska torken fungerar genom att torkmediet (exempelvis överhettad ånga) 

mixas med sågspånet och transporteras i höga hastigheter inuti långa rör. Hastigheten ökar 

värme- och masstransporten mellan gas och partiklar så att fukten lättare tas upp av 

torkningsmediet. Partiklarna separeras från gasen med en cyklon där sågspånet faller ner 

medan gasen förs vidare i form av kondensat (Jireskog 2015). 

1.2 Anläggningen 

Härjeån Energis anläggning se figur 2, byggdes på 80-talet i Sveg, den konstruerades för att 

torka och brikettera torv. På senare år har dock anläggningen börjat anpassas för produktion 

med trä som råvara.  Att byta råvara från torv till sågspån har inte genomförts problemfritt. 

Till följd av bytet har det uppstått igensättningar i torkstegen, se figur 1, som orsakar lägre 

effektivitet under torkprocessen. Torkanläggningen i Sveg är uppbyggd med fem stycken 

vertikala, 20-meter höga cylinderformade tubvärmeväxlare. I systemet går det två typer av 

ånga, en "torr-ånga" och en "process-ånga". Torrångan (cirkulationsångan) är den gas som 

används för torkning och processångan fungerar som en värmeledare, se figur 1. Varje 

cylinder innehåller antingen 73 eller 97 stycken mindre rör i vilka den överhettade ångan 

tillsammans med vått material leds igenom. På utsidan av de mindre rören går processångan 

som kondenserar på rören. COP (Coefficient of performance) ligger på ca 4,82 när torken är 

rengjord och på omkring 4,45 med pålagringar (Renström et al. 2016).  
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Figur 1 En skiss över ångan och materialets väg genom torkanläggningen. De markerade områdena är de 

som beskrivs i texten. Röd pil är materialets väg, blå är högtryckångans väg och den gröna är 

cirkulationsångan (Jireskog 2015). 

 

 
Figur 2 Torkanläggningen på Härjeåns Energi. De vertikala rören är torkstegen som markerats i figur 1 

(Jireskog 2015). 
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1.2.1 Kondensat  

På anläggningen torkades sågspån med hjälp av överhettad ånga, ångan tar upp både fukt och 

extraktivämnen från sågspånet. Ångan hade en temperatur på omkring 130-190 grader Celsius 

(Jireskog, E 2015). Prover i form av kondenserad ånga har tagits ut under olika tidpunkter i 

processen. För att kunna bestämma vilka olika typer av kolväten som finns i kondensatet 

destilleras proverna. Kolväten har olika kokpunkter, med hjälp av en destilleringsanordning 

kan det mätas vilka kolväten som kokar vid en viss temperatur. Endast de kolväten med lägre 

kokpunkt än 100 grader är möjliga att detektera. Detta användes som en alternativmetod då 

det inte fanns tillgång till någon gaskromatograf. 

1.2.2 Sågspån 
Spånet som införskaffas på Härjeåns Energis kommer från närliggande sågverk i Härjedalen. 

Sågspånet består enbart av tall & gran och lagras på Härjeåns Energis område. I studien är 

spånet uppdelat i tre olika typer av spån; Färskt spån, Lagrat spån och Gammalt spån. Det 

färska spånet är tagit direkt från lastbil vid ankomst, lagrat togs från ytan av stacken medan 

gammalt fick letas upp inuti stacken. Det färska spånet har en fukthalt på 48,9 % det lagrade 

52,2 % och det gamla 50,5%. Fukthalterna är uppmätta på Härjeåns Energi (Härjeåns Energi). 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med det här arbetet har varit att studera sammansättningen av kolväten. Det vill säga 

förhållandet mellan tunga och lätta kolväten i sågspånet, samtidigt utarbetas en 

metodutveckling för torkprocessen som sker i laboratoriet på Karlstads Universitet. Detta görs 

för att ta reda på hur Härjeåns Energis igensättningsproblem uppstår och hur det eventuellt 

kan undvikas genom att köra olika mängd färskt, gammalt och lagrat spån. Undersökningen 

ska svara på om det är möjligt att kunna koppla sågspånets färskhet till dess pH-värde. Det 

skall också med hjälp av en destillation av kondensatet från anläggningen, utredas exakt vilka 

kolväten som extraheras vid torkprocessen. 

 

Målet är att ta reda på hur mycket VOC, TOC, VFA det finns i spånet samt kondensatet. Det 

ska styrkas att det finns en koppling mellan VFA och pH i spånet. Testerna ska ge underlag 

som pekar på att utförandet av framtida studier är intressanta. 

1.4 Hypoteser 
Vid trädets naturliga läkandeprocess bär de lättflyktiga kolvätena med sig tunga kolväten 

inifrån trädet ut till skadan. Vid ytan avdunstar de lättflyktiga kolvätena och kvar blir de 

tyngre som bildar ett skydd i form av kåda (Niklasson 2015). På samma sätt antas det fungera 

för sågspånet i torken. Lättflyktiga kolväten förflyttar tillsammans med vattnet ut tunga 

kolväten ur sågspånet, det lättflyktiga kolvätena avdunstar och de tunga är kvar på utsidan av 

spånet. Då spånet kommer i kontakt med en yta (rörens väggar) så klistrar sig de tunga 

kolvätena fast på väggen och skapar pålagringar vilket försämrar torkens prestanda. Både 

uppkomsten och lösningen på problemet förmodas finnas i sågspånet. Eftersom sågspånet 

innehåller både lättflyktiga och tunga kolväten kan det tänkas att de lättflyktiga kolvätena kan 

hjälpa till att lösa upp de pålagringar som uppstått på värmeväxlarens ytor. Enligt teorin 

kommer sågspån som innehåller en större mängd VOC att minska pålagringar så att 

torkprocessen kan köras under längre intervall utan att mekanisk rening av rören är 

nödvändigt (Sjöberg 1993). 

 

Det sker en biologisk nedbrytning av sågspånet under tiden det lagras. D.v.s. att en större del 

av trädets beståndsdelar övergår till extraktivämnen i form av TOC ju längre spånet lagrats. 

Kolvätena kommer från nedbrytning av cellulosan, hemicellulosan och lignin, under denna tid 
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kommer också VOC att avgå till luften. Det kan alltså antas att det i färskt spån finns större 

mängd VOC och mindre TOC jämfört med lagrat eller gammalt spån (Sjöström 1993). 

 

Det har undersökts om ett samband mellan pH-värdet och VFA i spånet existerar. pH antas 

minska ju längre sågspånet är lagrat. Det nämndes tidigare att ju längre spånet legat desto 

längre har det utsatts för en biologisk nedbrytningsprocess. Vid processen när spånet utsätts 

för den biologiska nedbrytningen kortas kolvätekedjor ned. Det bildas då koldioxid och 

fettsyror, vilket gör att spånet blir surare och pH sjunker (Sjöström 1993). 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till det sågspån och kondensat som erhållits från Härejeåns Energis 

anläggning. Laborationerna och mätningarna på spån och kondensat begränsas till 

extraktivämnen. Det görs ingen ingående studie på vilka typer av ämnen exempelvis VOC 

från spånet innehåller, utan studien skall svara på hur stor mängd som extraheras vid 

torkningsprocessen. 

2. Teori 

2.1 Träkemi - Beståndsdelar 
Sammansättningen i trä utgörs främst utav cellulosa, hemicellulosa, lignin men innehåller 

även extraktivämnen och askämnen (mineraler), sammansättningen för barrved visas i Tabell 

1. Cellulosa är världens vanligaste förekommande organiska ämne och utgör grunden till en 

stor del av naturen; träd, blad, buskar osv. (Andersson 2008). Cellulosamolekylen består av 

ogrenade polysackarider utav glukos. En enda cellulosamolekyl i trä kan innehålla upp till 10 

000 glukosmolekyler. Det är cellulosan i träfibrer som ger det dess dragstyrka och smidighet 

(Niklasson 2015). 
 

Tabell 1 

Ämne Procent av vikten 

 Gran Tall 

Cellulosa 41 45 

Hemicellulosa 26 20 

Lignin 29 28 

Extraktivämnen 3 6 

Barrvedens kemiska sammansättning. Källa: (Träguiden, 2003) 

2.1.1 Hemicellulosa 

Hemicellulosa är även den en polysackarid som mestadels består av 

glukos, molekyluppbyggnaden är grenad och består till skillnad från cellulosan endast av 

något hundratal enheter. Den förekommer i barrved som glukomanna och xylan och kan delas 

upp i hexoner, pentoser, ättiksyra och uransyra (Fransson et al. 2006). 
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2.1.2 Lignin 

Ligninets struktur är uppbyggt av amorf karaktär och är termoplastiskt. Det förekommer 

framförallt mellan cellerna i träet och är hårt i kallt tillstånd men mjuknar när det blir varmare 

(Fransson et al. 2006). Ligninet fungerar som ett slags bindmedel för trästrukturen och är det 

som håller samman cellulosafibrerna. Det är ligninet som ger trädet sin styrka (Niklasson 

2015). 

2.2 Extraktivämnen 
Det är dessa ämnen som extraherats ur sågspånet vid torkprocessen. De utgörs av en stor 

mängd kemiska föreningar som bl.a. innefattar terpener, fettsyror, fenoler och mineraler. 

Ämnena har låg molekylvikt och kan vara uppbyggda av både organiskt och oorganiskt 

material. Extraktivämnena finns insprängda mellan cellväggarnas polymerer och är störst 

förekomna i kärnveden. Extraktivämnen kan växtfysiologiskt delas upp i tre grupper; 

Näringsreserv, skyddande ämnen och oorganiska ämnen (Sjöberg 1993). 

 

Näringsreserverna består bland annat utav olika lipider, proteiner och stärkelse. Barrträd är 

utmärkande fetträd då de under vintertid omvandlar stärkelsen till feta oljor. De vanligaste 

fettsyrorna i ved är linolsyra samt linolensyra och oljesyra (Sjöberg, L-A. 1993). 

Skyddsämnena i trädet utgörs av kåda som hjälper till att skydda trädet vid skador av t.ex. 

mikrobiella angrepp. Kådan består av hartssyror, fenoler och icke flyktiga föreningar. 

Oorganiska ämnen utgörs till stor del utav salter i form av kalium och kalcium (Fransson et 

al. 2006). 

 

Kemiskt kan extraktivämnen delas upp i tre olika grupper efter hur dess kemiska strukturer är 

uppbyggda. De delas in i Alfatiska komponenter, Terpener och terpenoider samt Fenoler 

(Sjöberg 1993). 

2.2.1 Alfatiska komponenter  

Innefattar främst fett, fettsyror, små mängder fettalkoholer samt alkaner. Den mest 

dominerande fettsyran i ved är linolsyra men även linolensyra och oljesyra är vanligt 

förekommande (Sjöberg 1993). 

2.2.2 Terpener och terpenoider (C5H8)n 
Terpener i barrträd domineras utav mono-, seskvi- och diterpener, vilka är de mest lättflyktiga 

kolvätena i trä (Granström 2003). Barrvedens terpener utvinns i form av terpentin och tallolja. 

Barrveden innehåller stora mängder hartssyror som är tricykliska föreningar av abietin- eller 

primarantyp. Hartssyrorna bildar tillsammans med terpener kåda som befinner sig i trädets 

hartsgångar. Dess uppgift är som tidigare nämnt att skydda trädet vid yttre angrepp. 

Terpenernas syfte är att fungera som viskositetssänkande för att göra kådan lätt flytande. När 

kådan sedan når det skadade området avlägsnas de lättflyktiga terpenerna vilket gör att 

viskositeten på kådan ökar och bildar ett skyddslager (Sjöberg 1993). 

 

I trä kan extraktivämnena lösas ut med vatten (Barbara). Vid torkning av sågspån extraheras 

både mer och/eller mindre lättflyktiga ämnen till luften. De mindre lättflyktiga 

komponenterna extraheras via ångdestillation. De lättflyktiga ämnena består till största del 

utav monoterpener medan de tyngre komponenterna utgörs utav bl.a. fettsyror, hartssyror, och 

di- och triterpener. Ju mindre lättflyktigt ett ämne är desto högre är dess kokpunkt (Granström 

2003).  
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De vanligaste monoterpenerna i tall är α-pinen och 3-karen, medan α-pinen och β-pinen är 

främst förekommande i gran, se figur 3 (Granström 2003). Det är monoterpener som till 

största del utgör de lättflyktiga kolvätena som extraheras ur sågspånet. Terpener har 

tillsammans med andra extraktivämnen som funktion att verka skyddande och 

vedkonserverande. Extraktivämnena anrikas därför i döda celler från kärnved till följd av sin 

skyddande effekt (Sjöberg 1993). 
 

 
Figur 3. Den kemiska uppbyggnaden för 4 av de mer förekommande monoterpenerna. Kokpunkt 

framkommer inom parantes jämte namnen på kolvätena. Kolvätena förekommer med stor sannolikhet i 

innehållet av VOC från sågspånet i studien. Källa: Granström (2003). 

2.2.3 Fenoler 

Fenoler utgör en stor grupp av kemikalier och är de ämnen som ger veden många av dess 

egenskaper såsom färg och hållbarhet (Sjöberg 1993). Fenol extraktiver kan klassificeras till 

både olösliga (lignans) och lösliga (Fenolsyror och flavonoider) komponenter i träd. 

Fenolextraktiver finns i trä som enkla fenoler till mer komplexa poly-fenoler, fenolmängden 

är större i kärnveden än i splintveden (Fransson et al. 2006). 

2.2.4 VFA (Volatile Fatty Acids) 

Utgörs av olika korta fettsyror som endast består av kol, väte och syre, exempelvis ättiksyra 

(CH3COOH) eller smörsyra (C4H8O2). Fettsyrorna löses ut i vattnet och blir en del av TOC. 

VFA fungerar som en typ av näringsreserv (Sjöberg 1993) och är en intresseväckande 

komponent vid produktion utav bioplast. Närvaro av VFA är det en indikator på att det pågår 

en bakteriell aktivitet och det skulle möjligtvis kunna användas till VFA-produktion (Sundin 

2015). 

2.2.5 VOC (Volatile Organic Carbon) 

Innefattar de lättflyktiga kolvätena, större delen av terpener är lättflyktiga. I rapporten 

tolkades VOC som den gas som bildas i torkprocessen. 

2.2.6 TOC (Total Organic Carbon) 

Allt kol som extraheras ur sågspånet, dvs. alla former av kolväten (fettsyror, terpener och 

fenoler) är en del av TOC. I denna studie representerar TOC de tyngre kolvätena som inte 

övergår i gasform och finns i vätskan. 

2.3 Destillation 
Separationsmetod för vätskeblandningar, baseras på att ångan som står i jämvikt med vätskan 

har en annan sammansättning. Destillation är den kemiska industrins viktigaste 

separationsmetod och beror på att ämnen har olika kokpunkter. Vid upphettning av en 

vätskeblandning som innehåller okända ämnen, exempelvis olika typer av kolväten, kan 

ämnena detekteras genom att studera deras kokpunkt (Åquist 2016). 
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2.4 Biologisk nedbrytning 
Biologisk nedbrytning i trä orsakas av svampar, bakterier och insekter, denna nedbrytning 

sker snabbare än mekanisk och kemisk. Det är därför biologisk nedbrytning ger störst skada 

på trädet. Bakterier och svampar bildar enzymer som bryter ned trädets beståndsdelar 

cellulosa, hemicellulosa och lignin.  Svamparna kallas för rötsvampar, dessa försämrar virkets 

kvalité, hållfastheten blir sämre och veden ändrar färg. Rötsvampar delas in i tre olika typer 

brunröta, vitröta och soft rot. Brunröta bryter ner cellulosan och färgar virket brunt. Vitröta 

bryter ner cellulosa, hemicellulosa och lignin, veden blir ljus och får en mjuk konsistens. Soft 

rot orsakas av mikrosvampar som växer in i vedens cellvägg, det bildas då tydliga kanaler 

som till slut växer ihop. För att rötsvampar ska uppstå krävs att det finns fritt vatten vilket 

betyder att veden bör ha fukthalt på 30% samt att temperaturen ska vara mellan 0-40°C 

(Zakrisson 2014). 

3. Metod 

I metoden förklaras det hur kondensatet bildas i torkanläggningen i Sveg samt hur 

extraktionsprocessen för sågspånet sker på Karlstad universitet. Metoden innehåller också hur 

tester på TOC, VOC, VFA och pH gått till. Metoden ska följas i kronologisk ordning för att 

ge godtyckliga resultat. 

3.1 Kondensat 
Tre burkar kondensat är hämtat ur ångomformaren som syns i figur 1 vid fyra olika 

tidpunkter. Först sker en förvärmning i atmosfärstryck av materialet sedan pressas det upp till 

ca 3 bar innan det blandas med cirkulationsångan. Materialet förs sedan vidare till torkstegen 

se figur 1 och 4, uppehållstiden är ungefär 20 sekunder innan ångan och materialet skiljs i en 

cyklon. Högtrycksångan har ett maximalt tryck på 13 bar och en temperatur på ca 180-210°C. 

Ångan kondenserar på utsidan av tuberna som ger en hög värmeöverföring till 

cirkulationsångan. Cirkulationsångan har ett tryck på ca 3 bar och en temperatur på 130-

190°C (Jireskog 2015). 
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Figur 4. Tuberna där materialet torkas (Jireskog 2016). 

3.2 Sågspån 
Sågspån införskaffades ifrån Härjeåns Energi, spånen har lagrats olika länge och delades 

därför in i färskt, lagrat och gammalt. För att kunna återskapa den kemiska process som 

uppstår i torkningstegen i Härjeåns Energis anläggning, kokas sågspånet i laboratoriet. 

Kokprocessen görs för att ta reda på hur extraktivämnen avges från sågspånet. Detta görs även 

för att ta reda på hur lång tid det tar för extraktionsutsöndringen att plana ut. Efter att 

extraktionskurvan planar ut så spelar inte längre tiden i värmeskåpet någon roll. Sågspånet har 

då gett ifrån sig så mycket kolväten som är möjligt under torkprocessen. Vätskan 

(spånblandningen) innehåller nu de tyngre kolvätena som inte lösts ut i gasform. Gasen i 

burken innehåller de lättflyktiga kolvätena som extraherats ur spånet. 
 

Tabell 2. De olika spånens fukthalt. 

Sågspån 

Spån Färskt Lagrat Gammalt 

Fukthalt (%) 48,9 52,2 50,5 
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3.3 Förberedelser 
 

Materiallista 

 Sågspån hämtat från Härjeåns Energi:s anläggning. 

 Gastäta burkar, 100 ml 

 Micropipett 

 Mätglas 

 Värmeskåp 

 Analysvåg, 4 decimalers noggrannhet 

 Vattenkokare 

 Processkondensat 

3.3.1 Sågspån 

5 g sågspån vägdes upp med hjälp av en analysvåg enligt figur 5 och 6. Spånet placerades i 

gastäta burkar och ställdes i ett värmeskåp, se figur 7. Burkarna stod 10 minuter i värmeskåpet 

sedan tillsattes 30 ml kokande vatten, uppmätt med mätrör, skakades om och placerades i 

värmeskåpet. Proverna kokades under 1, 2, 3, 3.5 och 4 h. Efter koktiden ställdes burkarna ut 

för att svalna till rumstemperatur. Tre prover kördes för alla spån, enligt tabell 3. 

3.3.2 Kondensat 

30 ml kondensat uppmättes med hjälp av ett mätglas. Kondensatet hälldes i en gastät burk 

som skruvades åt ordentligt. Extraktionsprocessen av kondensatet utfördes i torkanläggningen 

på Härjeåns Energi enligt tidigare beskrivning. Proverna värmdes 1 h i värmeskåpet för att 

snabbare få jämvikt av VOC mellan vätskan och gasen. 

 

 
Figur 5 - 7 Uppmätning av sågspånet samt värmeskåpet där burkarna placerades för extraktion. 
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Tabell 3. Mall för uppmätningen och tid i värmeskåp. Tre prover görs för varje tidsintervall får att få en 

bättre mätnoggrannhet 1=1h, 2=2h 3=3h 4=3.5h, 5=4h.  Ett medelvärde räknas ut för varje intervall. 

Endast för spånet. 

Prov 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 

Mängd spån (g) 5 5 5 5 5 5      5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mängd Vatten (g) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tid i torkskåp (h) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3,5 3,5 3,5 4 4 4 

3.4 Mätningar 

3.4.1 VOC 

Materiallista 

 Flamjonsdetektorn (FID:en) 
VOC-mätningarna utfördes efter att koncentrationsjämvikt mellan vätska och gas uppnåtts. 

Lättflyktiga kolväten som övergått till gasfas mättes med hjälp av flamjonsdetektorn enligt 

figur 8 - 10. Instrumentet suger upp gasen och utför en fullständig förbränning av kolet som 

befinner sig i gasen. FID:en ger ett värde på hur stor koncentration kol som finns i gasen, det 

är det högst uppmäta värdet som avlästes. Samma procedur utfördes för både spånet och 

kondensatet i det här steget. Mätningen är känslig, plaströret ska snabbt föras ner i burken när 

locket tagits av, se figurserie 8 - 10.  
 

 
Figur 8 - 10 Händelseförloppet vid mätning av VOC. Instrumentet på bilderna är flamjonsdetektorn. 

3.4.2 pH 

Materiallista 

 pH-mätare 

 Bägare 

 Avjoniserat vatten 

 Fiberpapper 

pH-värde för de olika proverna uppmättes efter att VOC-mätningen utförts. Mätningen 

gjordes först efter att proverna svalnat till rumstemperatur. Viktigt är att röra runt vatten och 

sågspånblandningen med pH-mätaren för att få ett korrekt resultat. Värdet avläses när 

mätningen stabiliserat sig. Mellan varje mätning rengjordes pH-mätarens mätsticka med 

avjoniserat vatten och torkas av med fiberpapper. 

3.4.3 Filtrering 

Materiallista 

 Filterflaska 

 Filterpapper 

 Vattenkran + slangkoppling 

 Slang 
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 Gummipackning 

 Büchner-tratt 

För att mäta TOC (Total mängd organiskt material) och VFA (Volatile fatty acids) måste 

proverna först filtreras för att kunna skilja på vätska och sågspån. Filtreringen utfördes med en 

så kallad “Büchner-filtrering”. Till filtreringen krävdes filterflaska, slang, gummipackning, 

filterpapper samt en Büchnertratt, se figur 11. När anläggningen är uppställd kopplas slangen 

från filterflaskan till en vattenkran, se figur 12. När kranen sätts på skapas en sugeffekt genom 

büchnertratten, provvätskan sugs då igenom filterpappret ned i filterflaskan (ChemLab 2000). 
 

 
Figur 11 & 12. Uppsättningen av filtreringsanläggningen.  

3.4.4 TOC 

Material lista 

 Hach-lange, LCK 386 

 Hach-lange, LT 200 

 Hach-lange, TOC-X5 

 Hach-lange, DR 2800 

 Micropipett 

 Avjoniserat vatten 

Mängden av totalt organiskt kol utfördes med hjälp av Hach-langeinstrument. Provrören som 

användes är fördoserade med reagenser (se bild A) vilket gör dem enkla att använda och ger 

snabba resultat. Provvätskan mäts upp med hjälp av en micropipett (För att proverna skall 

hamna inom avläsbart område för instrumenten späds de 1 till 10). 0,1 ml provvätska mättes 

upp och placerades tillsammans med 0,9 ml avjoniserat vatten i TOC-rör (rör A i figur 13). 

Rör “A” placerades därefter i en avluftare/skakare under 10 minuter för att avlägsna 

oorganiskt kol. En kork skruvades på ett indikatorrör och sattes sedan ihop med det avluftade 

provröret. Provet placerades i ett värmeblock (instrument 1 i figur 14) och kokades  2 h på 

100 °C. När provet svalnat kördes det i spektrofotometern. Instrumentet avläser 

koncentrationen av TOC (mg/l). Resultatet multiplicerades med 10 för att få den korrekta 

koncentrationen. 
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Figur 13; A:TOC-provrör. B:Indikator. C:Streckkodad kork med gängor på båda sidor. D:Ihopskruvat 

och färdigkokat TOC-prov. 

Figur 14: 1: Värmeblock (Hach-lange, LT 200), 2: Bärbar spektrofotometer (Hach-lange, DR 2800), 3: 

Skakare/avluftare (Hach-lange, TOC-X5) 

 

3.4.5 VFA 

Materiallista 

 Hach-lange, LCK 365 

 Hach-lange, LT 200 

 Hach-lange, TOC-X5 

 Hach-lange, DR 2800 

 Micropipett 

 Avjoniserat vatten 

För att studera fettsyrorna i proven användes Hach-langeinstrument, enligt LCK-365. 

Provvätskan som skulle undersökas uppmättes med hjälp av en micropipett. 0,4 ml av 

provvätska placerades i ett VFA-rör. Provrören är fördoserade med reagenser, se figur 15. 

Substans A tillsattes provet, det skakades om ordentligt och placerades sedan i ett kokkärl. 

Kokkärlet programmerades in på 100 °C och provet placerades där för kokning i 10 minuter. 

Uttaget prov fick därefter svalna till rumstemperatur. Sedan tillsattes 0,4 ml av substans B och 

C och 2 ml av substans D. Mellan tillsättningarna skakades provet. Kyvetten fick sedan vila 3-

4 minuter innan det kördes i spektrofotometern. För att ta fram mängden kolväte i VFA 

användes ekvation (1) för att beräkna hur stor procent som är rent kol av fettsyran. Sedan 

användes procentsatsen i ekvation (2) för att beräkna vilken koncentration kol som totalt fanns 

i provet. 
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Figur 15. Burkarna innehåller de reagenser som används vid mätning av organiska fettsyror. 

Reagenserna tillsättes provröret i olika ordning tillsammans med provvätskan. 

 

            
            

                
   (1) 

 

     
  

                         
  

      (2) 

3.4.6 Destillering               

Materiallista 

 Ställningsanordning 

 Kokkärl 

 Termometer 

 Vattenkran + slangar 

 Rundkolv 

 Destillationshuvud 

 Kylare (kondenserare) 

 

Kokanläggningens uppsättning visas i figur 16. Destilleringen görs endast på kondensatet. 

Behållaren fylls upp med 300-400 ml vätska från ett av det fyra kondensaten, vätskan ska vara 

rumstempererat. Destilleringsapparaten ställs upp enligt bild med termometer längst upp, 

termometern visar vilken temperatur ångorna som avdunstat från vätskan har. Innan start av 

kokaren ska termometern visa ca 20°C. En koksten läggs i kokkärlet för att få en jämn 

kokning och undvika stötkokning. 
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Figur 16 visar uppsättningen av destillationsanläggningen som användes vid destilleringsförsöken. 
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4. Resultat 

I resultatet presenteras både spånet och kondensatet. Figurerna visar skillnaden för pH, VOC, 

TOC, VFA mellan färskt, lagrat och gammalt spån. För kondensatet visar tabellen ett 

medelvärde för prov 2-4, diagrammen påvisar skillnaden mellan ph, VOC, TOC, VFA. 

Destillationen gav ett negativt resultat eftersom testet inte gick enligt förhoppningarna. 

4.1 Spånet 

 
Figur 17. pH-värdets variation över tid för färskt, lagrat och gammalt spån 

 
 

Det syns tydligt att färskt och lagrat spån har nästan samma pH samt att de är högre än 

gammalt spån. Det enda som skiljer sig är 2-timmarsproverna, där pH-värdet för färskt spån 

ökat. 
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Figur 18. TOC-koncentrationen (mg/l vätska) för färskt, lagrat och gammalt spån utvecklas beroende hur 

lång tid det vistats i värmeskåpet. 

 
 

Att det är mer kol i gammalt spån jämfört med färskt och lagrat vilket visas i figur 18. 

Värdena för TOC är relativt konstanta och ökar inte så mycket beroende på vilken tid det stått 

i torkskåpet. 

 
Figur 19. VOC (mg/l gas) utveckling efter hur länge proverna stått i värmeskåp. 

 
 

Enligt figur 19 är det högst halter av VOC i färskt spån, lagrat har relativ låga halter medan 

gammalt har nästintill inget VOC. Det syns också att VOC-halten jämnas ut något efter 3 

timmar. 
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Figur 20.  VFA (mg/l vätska) utveckling under 3 timmar för de olika spånen. 

 
 

Det är tydligt att det finns mest VFA i gammalt spån jämfört med de andra sågspånen enligt 

figur 20, färskt och lagrat har gett snarlika resultat. 

 

4.2 Kondensatet 

 

 
Figur 21. pH för alla kondensat. 

 
 

Alla kondensat har nästan samma pH-värde, det skiljer som mest med 0,08 enheter. 
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Figur 22. VFA mätningarna för kondensat. 

 
 

Figur 23. TOC (mg/l vätska) för kondensatet. 

 
 

Både VFA och TOC är högst för Kondensat 3 samt lägst för Kondensat 1. 
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Figur 24. VOC (mg/l gas) för kondensatet. 

 
 

Kondensat 2 har mest lättflyktiga kolväten enligt figur 24. 

4.3 Destillationen 

Termostaten stannade aldrig vid någon temperatur utan gick direkt upp till 100°C, det var 

därför omöjligt att detektera några specifika kolväten/terpener. Testet gav därför ett negativt 

resultat. 

5. Diskussion 

5.1 Samband mellan pH och VFA 

En av hypoteserna till studien är att pH skall minska desto längre sågspånet är lagrat. Det är 

tydligt att resultatet pekar på att det stämmer. I studien är pH och VFA mätningar gjorda på 

färskt, lagrat och gammalt spån. Resultatet för pH visar en tydlig minskning framförallt 

mellan det gamla och färska spånet. Lagrat spån ligger relativt nära det färska i pH-värde. Det 

är därför sannolikt att det lagrade spånet egentligen inte lagrats speciellt länge jämfört med 

det färska. Resultatet av VFA mätningarna styrker även den hypotesen. Mängden fettsyror i 

spånet ökar vid jämförelse mellan gammalt och färskt, men ökar endast marginellt om man 

jämför det färska med det lagrade. En utav anledningarna till att pH minskar och VFA ökar i 

samband med att sågspånet lagras är till följd av biologisk nedbrytning. Mikroorganismer som 

bakterier och svampar bryter ned sågspånets längre kolväteskedjor som exempelvis cellulosa, 

hemicellulosa och lignin. Molekylernas struktur är uppbyggda av längre kolkedjor och när 

dessa bryts ned bildas det istället kortare fettsyror som bidrar till ett lägre pH samtidigt som 

mängden VFA ökar. 

5.2 Kondensat 

Jämför man resultatet för kondensaten och sågspånen syns det att det extraherade TOC från 

gammalt spån och kondensat är  lika, kondensaten innehåller mer VFA. Även pH är lägre för 

kondensaten, förmodligen beror det på att spånen som torkats vid de tillfällen som 

kondensaten tagits ur processen har bestått utav äldre spån än det som kallas “gammalt” i 

studien. Vilket styrks av att det är mer VFA i kondensatet som bildats vid den biologiska 

nedbrytningen. Det som motsäger detta är att det rimligtvis borde vara en högre koncentration 
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av TOC till följd av denna nedbrytning. En annan teori är att det skulle kunna torkats spån 

som är en blandning mellan lagrat och gammalt men till följd av ett högre tryck och 

temperatur i anläggningen har det extraherats mer kolväten. 

5.3 VOC-nivåer 

En process som sker när spånet lagras är att de lättflyktiga ämnena avges. Detta sker till följd 

av en av trädets naturliga försvarsmekanismer, vilket beskrivs under avsnittet “Träkemi - 

Beståndsdelar”. VOC fungerar som viskositetssänkande ämne i harts. När trädet blir skadat 

avges de lättflyktiga ämnena och kvar på skadan stannar kåda. Studiens resultat pekar på att 

just detta sker då sågspånet lagrats länge. VOC-nivåer för färskt och lagrat spån är betydligt 

högre än för det gamla spånet. En av anledningarna till att VFA studerades var att det är ett 

betydelsefullt ämne inom biologisk plasttillverkning. Extra intressant är det att giftiga ämnen i 

form av VOC oxideras ju längre spånet lagras, samtidigt som näringsämnen i form av VFA 

ökar. 

 

Förhållandet av VOC i spånen är viktigt att veta för att undvika och minska igensättningarna 

på värmeväxlarnas ytor. Istället för att torka endast gammalt spån skulle det vara en lösning 

att mixa färskt med gammalt. Genom att mixa olika spån med varandra kan mängden VOC 

som uppstår i torkprocessen ökas och därigenom lösa upp de pålagringar som finns. Att köra 

endast färskt spån när torken har pålagringar kan resultera i att den blir renare. En möjlighet 

till rening vore att tillsätta någon form av lösning (exempelvis lacknafta) som innehåller 

önskvärda ämnen innan körning. Detta medför en ökning av de lättflyktiga kolvätena i torken, 

som kan tänkas lösgöra pålagringarna. Tidigare är det nämnt att pH sjunker till följd av 

nedbrytning av bland annat cellulosa. Samtidigt som pH-värdet sjunker, avges VOC när 

spånet lagras till följd av träets försvarsmekanismer. Ett enkelt sätt att ta reda på spånets 

färskhet vore om man skulle kontrollera dess pH. Det skulle kunna gå att utveckla en metod 

för detta; om pH är lågt är antagligen spånet gammalt och vise versa. 

5.4 TOC-nivåer 

En annan hypotes som beskrivs i introduktionen är att gammalt spån bör innehålla större 

mängd extraherat TOC än vad lagrat och färskt har. Även detta visas tydligt i resultatet för hur 

TOC utvecklingen ser ut beroende på hur lång tid proverna befunnit sig i värmeskåpet. TOC 

för det gamla spånet är i storleksordning ca 2,5 gånger högre än vad nivåerna är för färskt och 

lagrat. Anledningen till att TOC nivåerna är högre i gammalt spån är att som tidigare nämnt 

att ämnen som cellulosa och lignin blivit utsatt för nedbrytning av mikroorganismer. Kedjorna 

blir då kortare och mer vattenlösliga. Ämnen som exempelvis VFA ökar och blir en del av 

den totala mängden organiska föreningar.  

5.5 Metodutveckling 

För fortsatta studier inom detta ämne utfördes en metodutveckling för extraktionen av kolväte 

i sågspånet, det framkom att 3 timmar är den optimala tiden i värmeskåpet. Det har störst 

betydelse för VOC, som syns i figur 19 då linjerna visar en ökning under de tre första 

timmarna av testet. Efter detta tidsintervall jämnas kurvan ut och värdena beror mer på 

sågspånets egenskaper än tiden i värmeskåpet. 

 

Huruvida godtycklig extraktionsprocessen i laboratoriet är jämförbart med Härjeåns Energis 

torkanläggning kan undersökas vid en närmare granskning av resultatdiagrammen. Det är 

tydligt att mer VFA är upplöst i kondensatet från anläggningen.  Vilket kan förklaras i att 

sammansättningen av spånet ser annorlunda ut jämfört med det som har används i 
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laboratoriet. En annan förklaring är att sågspånet utsätts för en högre temperatur (130-190°C) 

i torkanläggningen jämfört med de 105°C som uppnås i värmeskåpet.  

5.6 Destillationen  

Destillationen gick inte som önskat, det beror förmodligen på att det var en väldigt hög 

procent vatten och låg koncentration kolväten i vätskan, det kan också ha berott på att kokaren 

var inställd på för hög effekt och temperaturökningen i vattnet steg alldeles för hastigt och på 

så sätt hann det inte ge några utslag på termometern. För framtida studier bör en 

gaskromatograf användas för att ta reda på vilka kolväten som finns i extraktivämnena. 

5.7 Mätosäkerhet 

5.7.1 Hach-langeinstrument 

I utförandet av metoden uppstår det en del mätosäkerhet. Hach-langeinstrumenten är 

laborationsutrustning som ger snabba resultat, men ger en viss felmarginal. Instrumenten är 

lätta att använda och är relativt billig utrustning, men ofta ligger resultatet till grund för mer 

noggranna mätinstrument. Även i denna studie är det så att resultatet skall kunna ligga till 

grund till framtida, mer noggranna mätningar. 

5.7.2 Flamjonsdetektorn 

Sättet som det lättflyktiga kolvätena mättes i studien har en rad faktorer som kan spela in på 

resultatet. Mätningen av de lättflyktiga kolvätena kan tyckas vara lite simpel; att snabbt 

skruva av locket och snabbt föra ned sugslangen i gasdelen av burken. FID-slangen borde 

egentligen på något sätt kunna införas i burken utan att gas kan försvinna. Om burkarna blivit 

dåligt åtskruvade kunde gas läcka ut innan mätningen och då ge ett missvisande värde. 

Flamjonsdetektorn mäter som tidigare nämnt allt organiskt kol i gasen, instrumentet har olika 

“range” som måste ställas in för att få ett godtyckligt resultat. Som visas i tabell 3 användes 

det trippelprover i metoden, vilket gjordes med just anledning till att rangen kan var felinställd 

innan den första mätningen. En felinställd range i samband med läckande burkar gjorde det 

ibland svårt att få bra resultat. Därför blev det tidvis nödvändigt att göra omkörningar på 

prover som gett dåligt resultat.  

6. Slutsats 

Färskt sågspån innehåller större mängd lättflyktiga kolväten jämfört med gammalt sågspån, 

det färska bör alltså ge upphov till mindre pålagringar under torkningsprocessen. Det gamla 

spånet innehåller också av mer organiskt material extraherat som TOC än färskt. Det finns ett 

förhållande mellan pH och VFA. Det bör därför vara möjligt att arbeta fram en metod för att 

kontrollera sågspånets lagringstid. Att VFA ökar och VOC minskar i samband med 

lagringstiden är extra intressant. 
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