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Sammanfattning 

Världens klimatpolitik behöver förändras för att kunna skapa en hållbar infrastruktur och garantera jordens 

framtid. Behovet av att hitta effektiva energilösningar för att bemöta energiefterfrågan är viktigare än 

någonsin. I Zambia använder sig mer än 80 procent av träkol som primär energikälla. Avskogningen som 

sker för att tillgodose landet med energi är inte hållbar. Skövlingen har lett till att landets 

avskogningshastigheter är en av de högsta i världen. Förbränningen av träkol medföljer rökutveckling som 

skadar hälsan. Konsekvenserna av röken medför fler dödsfall malaria, tuberkulos och HIV/AIDS tillsammans.  

Emerging Cooking Solutions (ECS) arbetar med att ersätta träkolet i Zambia med den mer effektiva 

bränslepelleten. Ersättningen kommer minska efterfrågan på träkolen och därmed minska 

avskogningshastigheten. Förbränningen av pelleten sker i kaminer som minskar hälsofaran som röken 

utgör.  

Studien ämnas att dels utöka kunskapen om material som skulle kunna användas för pelletering. Vilket 

skulle kunna utveckla ESC och andra företag och assistera vid framtida projekt och beslutsfattandet.  En 

pellets tillverkas genom att sönderdela material till små partiklar och sedan komprimera materialet till 

cylinderformade stavar. Dessa stavar har högt energiinnehåll på liten volym. För  att minska partikelstorlek 

krävs energi, i form av kvarnar eller andra sönderdelningsprocesser. Den energi som krävs för 

sönderdelning vill man undvika i möjligaste mån då den kan resultera i eventuella extra kostnader bland 

annat.  

I denna studie undersökts hur kvaliteten i pellet förändras vid förändring av partikelstorleken. Fyra material, 

med hårt skal med tre olika partikelstorlekar och två olika presskrafter användes. De tillverkade pelletsen 

kvalitetstestades utefter densitet, hårdhet och energianvändning vid pelletering. En enpetarpress på 

Karlstads Universitet användes för att göra pelletsen. En sammanställning av tidigare studier gjordes för att 

undersöka materieluppbyggnaden och utvärdera eventuella samband mellan egenskaper och uppsättning 

lignin, cellulosa och hemicellulosa av materialet. Övriga faktorer som hölls konstanta var fukthalt och 

temperatur bland annat. 

Resultatet av studien påvisade att Cashewnötrester, Hasselnötsskal, Olivkärnor och Pongamia skal hade 

förutsättningar för att pelleteras.  

Pongamia skal klarade av högst tryck vid hårhetstester och innehöll störst andel hemicellulosa av materialen 

som testades. Samband mellan hemicellulosa, densitet och hårdhet lades märke till men kräver vidare 

studier för att sammanställa en syntes. Ingen trend kunde iakttas för energianvändningen vid variation av 

partikelstorlekar av materialet. 

Hasselnötsskal reagerade annorlunda än de andra materialen vid utpressning från enpetarpressen. Där 

friktionsenergin varierade kraftigt för den enskilda pelletstillverkningen. Enerigkurvan var ojämn och vågig 

jämfört med de andra materialen som pressades ut med en betydligt jämnare kurva. Observationen 

behöver vidare studier för att öka kunskapen om varför materialet reagerade så.  

Samtliga material påvisade försämrad hårdhetskvalitet vid större partikelstorlekar. Två av fyra material 

utgjorde en pellet vid alla partikelstorlekar. Olivkärnor och Hasselnötsskalen föll sönder vid de två större 

partikelstorlekarna. Studien bekräftar hypotesen av att mindre partikelstorlek krävs för att tillverka pellets. 



 

 

  



 

 

Abstract 
The world has to change its energy and climate policy to guarantee the future of earth. The need of finding 

new solutions to address energy needs is vital.  More than 80 percent of the population in Zambia relies on 

charcoal as a primary source of energy. The deforestation that follows with this solution is not sustainable. 

The speed of deforestation in Zambia is one of the highest in the world. The combustion of charcoal 

develops smoke that causes negative health effects. More people die of injuries related to smoke inhalation 

than of malaria, tuberculosis and HIV/AIDS all together.  

Emerging Cooking Solutions (ECS) is working to replace the charcoal with the more efficient fuel pellet. 

Pellets are made out of residue and has a high energy value. By substituting the use of charcoal with the 

use pellets the rate of deforestation will diminish. The combustion occurs in stoves that reduces the smoke 

development and don’t harm the public health.  

This study aims to provide more knowledge of the materials that could be used for pelleting, which could 

be helpful to ECS and other companies and contribute with information for future decision making. To make 

a pellet you need to reduce the particle size and then compress the material into the cylindrical rods. By 

reducing the particle size energy is required in the form of mills or other decomposition processes. The goal 

is to minimize the energy required to break the materials down, since a high use of energy is associated 

with higher costs. 

This study examines the quality in pellets when changing the particle size. Four materialswith hard shell 

characteristics were examined with three different particle sizes and two different forces. The pellets were 

tested for their density, hardness and energy consumption when pelletized. A single pellet press, located 

at Karlstad University, was used for the experiment. A summary of previous studies was made to study the 

structure of the material and to evaluate possible characteristics between properties and set of lignin, 

cellulose and hemicellulose. Moisture and temperature were constant under the elaborations.  

The results of the study showed that Cashew nut residue, Hazelnut shells, olive kernels and Pongamia shell 

had possibility to generate a pellet. Variation in quality between material structure and particle-size were 

observed.  

Pongamia shells were able to withstand the highest pressure in the tests. The materials showed a 

relationship between hemicelose, density and hardness, but will require further reports to compile a 

synthesis. No trend could be observed for energy use in varying the particle sizes of the material. 

Hazelnut shells acted differently from the other materials when being pressed out of the single pellet press. 

Were the friction energy varied big for the specific pellet production. The energy curve was uneven 

compared to the other materials. The other curves acted more even. Observations will need more studies 

to examine why the material behaved like this.  

All materials showed lower quality in hardness when the particle size increased. Two out of four materials 

would not make a pellet for the two larger particle sizes. The study confirms the hypothesis that smaller 

particle size is required to generate pellets. 

  



 

 

  



 

 

Förord  
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Det är en valbar kurs under 

termin 6 i civilingenjörsutbildningen med inriktning miljö- och energiteknik, Karlstads universitet. Arbetet 

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.  

Tack till min handledare Jonas Berghel för vägledning och hjälp under arbetets gång. Samt ett tack till 

Mattias Ohlson och Emerging Cooking Solutions för kontakt och diskussion.  

  



 

 

  



 

 

Nomenklatur 

Beteckning Förklaring Enhet 

D Diameter pellet mm 

F(x) Kraft kN 

Fmax Maxkraft vid utpressning av pellet kN 

l Längd pellet mm 

(𝒎𝑯𝟐𝑶)𝟏  Massa vatten innan ugn g 

(𝒎𝑯𝟐𝑶)𝟐  Massa vatten som adderas material g 

𝒎𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆𝒕  Massa pellet kg 

𝒎𝑻𝑺  Massa torrsubstans g 

𝝆
𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆𝒕

  Densitet pellet kg/m3 

t Tid s 

𝒙𝟏  Fukthalt i testmaterial före fuktning % 

𝒙𝟐   Fukthalt i testmaterial efter fuktning % 

𝐕𝒑𝒆𝒍𝒍𝒆𝒕  Volym pellet m3 

W Energi J 
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Inledning  
Världen står inför stora utmaningar eftersom föregående energiförsörjningslösningar utvecklat 

energikrävande livsstilar och därmed ökad energiförbrukning per capita enligt IEA Statistics (2018). De 

fossila bränslen som utnyttjas för att bemöta energibehoven har resulterat i global uppvärmning och 

situationen kräver förändring för att stoppa temperaturökningen. FN:s klimatpanel menar på att ny 

samhällsstruktur behöver konstrueras för att hållbart nyttja jordens resurser och samtidigt bemöta villkoren 

för ett drägligt liv (Intergovernmental Panel on Climate Change 2018). Världens länder samlades 2016 för 

att diskutera jordens miljösituation och framtida energipolitik. Med gemensamma beslut och avtal skall 

världens nationer eftersträva en miljöpolitik som tillåter en global temperaturökning med högst två grader. 

Målet skall uppnås utefter respektive nations potential. Genom att se över föroreningar och 

energisystemslösningar anpassa sig efter Parisavtalet (Naturvårdsverket 2016). För att fasa ut fossila 

bränslen behövs konkurrenskraftiga alternativ som till exempel förbränning av biomassa användas som 

substitut i större utsträckning. Enligt Demirbas (2009) finns det gott om anledningar till varför biomassa 

kommer bli 2000-talets primära bränslekälla. Där växter, livsmedel och restprodukter kan användas för att 

tillgodose energibehoven i det moderna samhället.  

Biomassa är en förnybar energikälla som består av, i stor utsträckning, restprodukter från 

livsmedelsindustrin eller från skogsindustrin. Energiinnehållet är från solenergi som omvandlats till 

biomassa genom fotosyntesen. Eftersom energin är en produkt av fotosyntesen anses den koldioxidneutral 

och betraktas vara en hållbar energiförsörjare, för att förbränning av biomassa inte adderar mer koldioxid 

till atmosfären än vad som har bundits till växten under sin livscykel (Egnéus 2019). Bioenergins delaktighet 

spelar en stor roll i EU:s klimatmål enligt Vattenfall (2017) och anses vara viktig för att förbättra 

miljöprestandan i samhällen. Utnyttjandet av biomassa har blivit mer attraktivt för att bidra till en hållbar 

energipolitik. Hanteringen av restprodukter av den primära produkten kan bidra till ökad avkastning och 

minskad klimatpåverkan för affärsverksamheter enligt Verma (2009). En av de äldsta och mest simpla 

förbränningsmetoden är av biomassa, där trä använts sedan lång tid tillbaka för att bemöta det enklaste av 

hushållssysslor, till exempel matlagning.  

 

Förbränning av biomassa, i form av träkol, används i stor omfattning på landsbygden i Zambia (Atteridge 

2013). Drygt 80 procent av befolkningen använder sig av resursen som primär energikälla. Användningen 

av träkol medför en hög hastighet av avskogning i landet, eftersom skogspartier skövlas för att förse 

energibehoven. Energiförsörjningen är inte hållbar för landet enligt Emerging Cooking Solutions (ECS) på 

grund av hälsofara och skogsavveckling som den innebär1. ECS är ett företag som arbetar aktivt för att fasa 

ut träkolet som energikälla i Afrika. World Health Organisation (WHO) menar att konsekvenserna som 

träkols förbränning orsakar resulterar i fler dödsfall än malaria, tuberkulos och HIV/AIDS tillsammans (WHO, 

2016). ECS tillverkar pellets från restprodukter från skogsindustrin i Zambia för att utveckla ett hållbart 

alternativ till träkolsanvändningen. Företaget tillverkar också kaminer för att effektivt använda sig av 

pelletsen. Däremot är det intressant att undersöka fler material som skulle kunna användas för att tillverka 

pellets. Då skulle fler material kunna fasa ut den ineffektiva och farliga träkolshanteringen. Zambia är ett 

sådant exempel där energikällan inte nyttjas hållbart och kunskapen behöver stärkas. Genom mer kunskap 

om pellets skulle en sådan hållbar energilösning åstadkommas.   

  

                                                             
1 Mattias Ohlsson, grundare och VD av Emerging Cooking Solutions, mailkontakt 2019-03-04  
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Pellets  
Den mest använda pellets sorten är tillverkad av restprodukter från skogsindustrin.  Pelleten är en 

cylinderformad stav med en diameter som är mellan 6-12 mm och ca 20 mm lång. Innehållet av en 

bränslepellet varierar, men till största del används trä. Träbränslepellets används i hushåll av privatpersoner 

men också av fjärrvärmeverk. I hushåll görs förbränningen i panna, kamin eller brännare som värmer upp 

ledningar, som sedan distribuerar ut värmen i huset (Pelletsförbundet 2019). 

Tillverkning av en pellet sker med ett material, till exempel skogsflis, som sönderdelas till mindre 

partikelstorlekar och som sedan pelleteras. Sönderdelning görs för att minska partikelstorleken inför 

pelleteringen. Pelleteringen görs genom att placera materialet i matriskanaler där det sedan pressas ihop 

vid högt tryck. Det höga trycket höjer temperaturen i matrisen och komprimerar materialet till önskad 

cylindriskform. Komprimeringen av materielat till en kompakt pellet gör att högt energiinnehåll samlas på 

låg volym. Dessa pellets kan då transporteras dit energin behövs och lätthanterligt användas för till exempel 

uppvärmning av hushåll eller matlagning.  

Den temperaturhöjning som sker vid pelletering påverkar ligninet i materialet. Lignin är en 

huvudbeståndsdel i biomassor. Ämnet är amorft och smälter vid en viss temperatur och på så sätt omsluter 

materialet och fungerar som ett lim. Tidigare studier har visat att en höjning av ligninandelen i material har 

ökat hållfastheten (Berghel 2013). Efter pelletering kyls cylindern och då stelnar ligninet och agerar som ett 

lim mellan partiklarna i pelleten.  

I biomassor finns det två till huvudbeståndsdelarna cellulosa och hemicellulosa som också påverkar 

pelletsens egenskaper. Cellulosa är de ämne som cellväggar är uppbyggda av (Borgström & Eberson 2019). 

Hemicellulosa är likt cellulosa till uppbyggnaden men består endast av mixade polymerer och inte endast 

av glukos polymerer som cellulosa (Costa 2018). Enligt Henriksson (2018) ökade densiteten i pelleten vid 

ökad andel cellulosa och hemicellulosa i materialet. Hög densitet i pellet kan innebära att de är svåra att 

antända har studier påvisat. Problematiken medför att en längre omvandlingstid krävs och där av en högre 

förbränningstemperatur av pelleten enligt Hermansson (2016). Däremot resulterar hög densitet till högt 

energiinnehåll. Densiteten korrelerar med hållfasthet där pellets konstruerade av partiklar mindre än 1 mm 

visade högre hållfasthet, samtidigt som densiteten i pelleten ökade (Jiris m.fl. 2012). En pellets hållfasthet 

är viktig då pellets förpackas i säckar som sedan transporteras till förbränningsanläggning. I säckarna 

uppstår friktion mellan pellets och kan på så sätt smulas sönder enligt Energimyndigheten (2014).  

En pellets egenskaper beror på materieluppbyggnad och process parametrar under tillverkning. Där tryck, 

temperatur, fukthalt och andel huvudbeståndsdelar påverkar slutprodukten. Tidigare studier har resulterat 

i att det ställs krav i minskade partikelstorlekar. Minskade partikelstorlekar medföljer ökad 

energianvändning under tillverkning av pellets för att sönderdela materialet till önskade partikelstorlekar. 

Resultat av minskat energianvändande vid tillverkning kan minska kostnaden vid tillverkning av en pellet. 

Studier eftersöks för hur en pellets egenskaper förändras vid minskad partikelstorlek. 

Kunskap om pelletering av biomassor är ett efterfrågat område, där olika material och kombinationer av 

material undersöks. En pellets innehåll i forma av lignin, cellulosa och hemicellulosa påverkar eventuellt 

egenskaper i materialet och pelletsens kvalitet. Material med hårda skal är intressant att utöka kunskapen 

om för att utveckla industrin och assistera beslutsfattande om framtida projekt. En utökad kunskap om 

pellets kan följaktligen leda till förbättrad situation i Zambia, där fler material eventuellt kan användas för 

att fasa ut träkolen och bidra till en hållbar energilösning för landet.  
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Enpetarpress 
I rapporten användes en enpetarpress för att utföra studien. Pressen fanns på Karlstads Universitet och 

hanterade en pellet i taget. Eftersom studien behandlar lite mängd material och stor variation av process 

parametrar så anses en enpetarpress vara de mest anpassade metoden.  

Nackdelen med att inte använda sig av en fullskalig pelletsanläggning är att resultaten av pelleten inte blir 

direkt överförbara till verklig produktion, eftersom att tillverkningen inte kommer att utföras på exakt 

samma sätt. Däremot så anses enpetarpressen vara ett bra substitut till storskalig produktion och försöken 

kan anses vara pilotförsök för att undersöka hur varje enskild pellet tillverkas och skulle i vidare produktion 

bete sig i en storskalig pelletsanläggning.  

Syfte och mål  
Syftet med rapporten är att öka kunskapen om pelletering av restprodukter från kärnfrukter och nötter. 

Rapporten ämnar sig att besvara pelletsens densitet, energianvändning vid pelletering och hårdhet vid 

variation av partikelstorleken för materialen. 

Studien avser att undersöka hur partikelstorleken påverkar material med hårt skal under pelletering. 

Biomassor som lämpar sig för studien är resterprodukter från kärnfrukter och nötter på grund av deras 

hårda skal egenskaper och tillgänglighet i Zambia. Fyra olika material med tre olika partikelstorlekar 

testades i en enpetarpress för att undersöka den enskilda pelletsens variation i kvalitet. Korrelationen 

mellan materialets beståndsdelar påverkar kvaliten av pelleten undersöks. Temperatur i matris och fukthalt 

förblir konstanta i tester. Två tryck kommer testas för att undersöka kvalitetsvariation.  
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Metod  
Redovisning av metoden sker i följande ordning: 

• Material Beskrivning 

• Förberedelser av material  

• Pelletstillverkning samt beskrivning av enpetarpress  

• Testserier  

• Kvalitetstester  

• Litteraturstudie  

Material  
I studien har fyra material undersökts för att eventuellt kunna utnyttja materialet i form av bränslepellets. 

Materialen valdes utefter Zambias resurser samt samspråk med handledare och Mattias Ohlson på ECS. 

Materialen som behandlas i studien är Cashewnötrester, Hasselnötsskal, Olivkärnor och Pongamia skal.  

Cashewnötrester  
Cahewnöt, Anacardium occidentale, växer på träd som kan bli upp till 15m högt. Frukten är njurformad och 

växtfamiljen tillhör sumaväxter (Hysing 2019). Arten härstammar från Amazonas i Brasilien. Fröet som 

omsluts av frukten går att äta och kallas Cashewnöt. Ur skalresterna som återstår går att utvinna olja ifrån, 

benämns Cashew Nut Shell Liquid. Oljan används till exempel i medicin eller hygienartiklar. 

Cashewnötresterna innehåller 30,2% cellulosa, 34% hemicellulosa och 43% lignin (Mythili, 2013). Materialet 

är relevant för Zambia då Zambias regering har som en av sina huvudprioritet att utveckla landets 

Cashewnötproduktion genom projektet “The Cashew Infrastructure Development Project”. Projektets mål 

är att minska fattigdom genom att öka det individuella hushållens inkomster genom sysselsättning. Då en 

utveckling av Cashewnötplantage skulle resultera i 6000 nya jobb. Tio distrikt i Zambia har blivit utvalda 

utefter olika parametrar, bland annat hög fattigdom och sårbarhet till följd av klimatförändringar som global 

uppvärmning innefattat enligt African Development Bank (2015). En ökning av produktion och expansion 

av plantage resulterar i ökade restprodukter från produktion av Cashewnötter.  

Hasselnötsskal 
Hasselnöt är en frukt från trädet hassel, Corylus avellana. Trädet växer i tät skog, antigen som små träd, 5-

8m, eller yviga buskar. Hasseln hör till hasselsläktet och hasselns frukt är en typisk nötfrukt med ett ensamt 

frö som omsluts av ett benhårt skal (Lindman 1917). Skalresterna innehåller 28,9% cellulosa, 11,3% 

hemicellulosa och 30,2% lignin (Lopes m.fl. 2014). Växten härstammar från Grekland men spreds i Europa 

under 1900-talet.  Hasselnöten är ett populärt livsmedel och näringstät (Livsmedleinfo 2019).  

Olivkärnor  
Oliver är frukter från olivträdet, Olea europaea, som härstammar från medelhavsområdet. Trädet blir 12m 

högt och oliven innehåller en kärna som är hård. Kärnan innehåller 37,46% cellulosa, 26,95% hemicellulosa 

och 43 % lignin (Matos m.fl. 2010). Fruktköttet är ätbart och består av 20 % olja som också kan användas 

för skönhetsprodukter enligt FAO (2019). Kärnan är hård och har högt värmevärde och anses vara lämpligt 

biobränsle enligt Rodrıguez (2007).  

Pongamia skal  
Pongamiakärnor växer på trädet Karanja, Pongamia Pinnata, som kan bli 25m högt träd och är en ärtväxtart. 

Arten härstammar från Bangladesh, Indien, Burma, Nepal och Thailand och tillhör släktet pongamia (World 

Agro Forestry 2019). På trädet växer Pongamiakärnan som omsluts av ett hårt skal. Skalresterna innehåller 

13,24% cellulosa, 68,31% hemicellulosa och 18,45% lignin (Gottipati m.fl. 2011). Pongamiakärnan går att 
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extrahera olja ifrån som kan användas som biodiesel och har därför blivit en beaktansvärt alternativ 

energikälla för att fasa ut fossila bränslen enligt Bobade (2012), genom att separera kärnan från skalet och 

pressa ut oljan från kärnan. Den torra kärnan innehåller mycket protein, men är giftig och kan därför inte 

användas som föda till boskap till exempel (Prasad, 2014). På grund av den ökade efterfrågan på biobränsle 

har Karanja plantage ökat, till exempel i Indien. Pongamia som biobränsle har liknande bränslevärden som 

petroleum enligt Dwivedi (2011) och skulle kunna vara ett alternativ för produktion i Zambia. Pongamia är 

helt ny i Afrika men har stor potential i att både återställa skadade jordar samt som biodiesel, vilket kan 

vara intressant för Zambia enligt ECS2.  

För att utföra testerna justerades partikelstorlekar (mm) och fukthalt (%) av materialet. Materialen var i 

olika tillstånd vid leverans vilket påverkade de olika storleksordningar respektive material tilldelades. Då 

Cashewnötresternas partiklar bildade klumpar och var oljiga valdes en större partikelstorlek än för de andra 

materialen.  Pongamia skal var väldigt spröda och sönderdelades till små ”dammpartiklar” vid hantering 

och valdes därför till mindre partikelstorlekar för materialet. Hasselnötskal och Olivkärnor var enklare att 

hantera och kunde därför väljas till en gemensam partikelstorlek mellan de två andra materialen. Önskade 

partikelstorlekar åstadkoms genom sönderdelning med hjälp av hammare, kvarn och särskiljning av 

partikelstorlek med hjälp av såll. Det gjordes tio stycken pellets per unikt försök. 

Materialets fukthalt vid leverans bestämdes enligt ekvation (1). Materialet placerades i en ugn, med 

temperatur 103°C, under 24 timmar för att beräkna torrvikten. Viktdifferensen mellan innan och efter 

ugnen antogs vara vatten. Fukt som skulle tillägas för att uppnå önskad fukthalt gjordes enligt ekvation (2).  

𝑥1 =
(𝑚𝐻2𝑂)1

(𝑚𝐻2𝑂)1+𝑚𝑇𝑆
    (1) 

 (𝑚𝐻2𝑂)2 =
𝑥2𝑚𝑇𝑆

(1−𝑥2)
− (𝑚𝐻2𝑂)1   (2) 

Figur 1-4 illustrerar de tre olika partikelstorlekar av Cashewnötrester, Hasselnötsskal, Olivkärna och 

Pongamia skal som studien behandlade.   

Figur 1. Cashewnötrester olika partikelstorlekar. Från vänster 0<1; 1<1,4 och 1,4<2 (mm).  

                                                             
2 Mattias Ohlsson, grundare och VD av Emerging Cooking Solutions, mailkontakt 2019-01-30  
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Figur 2. Hasselnötsskal olika partikelstorlekar. Från vänster 0<0,71; 0,71< 1 och 1<1,4 (mm).  

Figur 3. Olivkärnor olika partikelstorlekar. Från vänster 0<0,71; 0,71< 1 och 1<1,4 (mm).   

Figur 4. Pongamia skals olika partikelstorlekar. Från vänster 0<0,5; 0,5<0,71 och 0,71<1 (mm).  

Pelletstillverkning  
Pelletstillverkning gjordes i en enpetarpress som fanns på Karlstads Universitet, se figur 5. Där komponenter 

förklaras med hjälp av bokstäver. 1. är en ratt som justerar hastigheten, 2. är kylfläkt, 3. är matris med 

hålrum, 4. är pistongen, 5. är motstödet och 6. är där data loggades från pelleteringen. Pelleteringen 

påbörjades med att placera komponenter i följande ordning nedifrån: motstöd, stålplugg, nylon plugg (1), 

material och nylon plugg (2), enligt figur 6. Nylon pluggarnas uppgift var att försluta materialet i matrisen 

och hindra temperatur från pistongen att påverka materialet. Matrisen med hålrum var 100°C varm i alla 

testserier. Därefter justerades hastigheten till 30mm/min mellan pistongen och motstödet. Pressen var 

monterad på en ”Form+Test Seidner” testmaskin (typ 505/60B, Riedlingen, East Germany), som gjorde det 

möjligt att kontrollera hastighet och kraft. Konstant hastighet vidhölls tills önskad slutkraft åstadkoms. 

Kraften avlästes på displayen. Då önskad slutkraft uppnåddes ställdes hastighet till 0mm/min i 10 sekunder. 

Därefter sänktes matrisen cirka 1 cm, från pistongen, för att plocka bort motstödet. Därefter ställdes 

hastighet åter till 30mm/min för att påbörja uttryckning av pelleten. Hastighet kvarhölls konstant till 

pelleten var utanför matrisen med hålrum. Processen beskrivs närmare i Frodeson m.fl. (2017). Pelleten 

placerades på en kylfläkt direkt efter den lämnat matriskanalen. Sedan placerades den kylda pelletsen i en 

förslutningsbar plastpåse i rumstemperatur.   
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Figur 5. är en bild på enpetarpressen som fanns på Karlstads Univeristet.  

 

Figur 6.  En tvärsnittsvy av matrisen med hålrum. Pilar är trycket från pistong och motstödet. Trekanter 

är nylonpluggar, cirkel är materialet och fyrkant är stålpluggen. 
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Testserie 
Testserien gjordes enligt tabell 1. Där de fyra materialen fördelades i tre olika partikelstorlekar. Samtliga 

material testades med en fukthalt på 10 % och pressades med två olika krafter, 15kN och 20kN i 

enpetarpressen. En pellet är 1 gram material.  Partikelstorleksordningen är 1 för den minsta 

partikelstorleken som testades, 2 är mellan och 3 är den största partikelstorleken för varje material.  

 

Tabell 1. Illustrerar testserier för respektive material. Tre olika partikelstorlekar och två olika slutkrafter. 

Försöksnamn Material  Storlek (mm)  Storleksordning Slutkraft (kN)  

C.1.15 Cashewnötrester  0<1  1 15  

C.1.20 Cashewnötrester 0<1  1 20  

C.2.15 Cashewnötrester 1<1,4  2 15  

C.2.20 Cashewnötrester 1<1,4  2 20  

C.3.15 Cashewnötrester 1,4<2  3 15  

C.3.20 Cashewnötrester   1,4<2  3 20  

H.1.15 Hasselnötsskal  0<0,5  1 15  

H.1.20 Hasselnötsskal  0<0,5  1 20  

H.2.15 Hasselnötsskal  0,5<1  2 15  

H.2.20 Hasselnötsskal  0,5<1  2 20  

H.3.15 Hasselnötsskal  1<1,4  3 15  

H.3.20 Hasselnötsskal  1<1,4  3 20  

O.1.15 Olivkärnor  0<0,5  1 15  

O.1.20 Olivkärnor  0<0,5  1 20  

O.2.15 Olivkärnor  0,5<1  2 15  

O.2.20 Olivkärnor  0,5<1  2 20  

O.3.15 Olivkärnor  1<1,4  3 15  

O.3.20 Olivkärnor  1<1,4  3 20  

P.1.15 Pongamia skal  0<0,5  1 15  

P.1.20 Pongamia skal  0<0,5  1 20  

P.2.15 Pongamia skal  0,5<0,71  2 15  

P.2.20 Pongamia skal  0,5<0,71  2 20  

P.3.15 Pongamia skal  0,71<1  3 15  

P.3.20 Pongamia skal  0,71<1  3 20  

 

Energianvändning  
Data som loggades under pelletering var tid, avstånd som matris med hålrum förändrats från ursprungligt 

läge, tryck mellan pistong och motstödet samt hastighet som matrisen med hålrum färdas mot pistongen. 

Detta gjordes med det redan kopplade programmet NI labVIEW 2013 SP1. Energin delades upp i 

kompressionsenergi och friktionsenergi. Kompressionsenergin beräknades mellan 2kN och önskad 

slutkraft, 15kN eller 20kN. Beräkning enligt ekvation (3). Friktionsenergin beräknas då pistongen befinner 

sig vid max komprimering, i höjdled, och 20mm efter, då pelletsen är på väg ut ur matrisen med hål. 

Beräkning enligt ekvation (3). Fmax är den största kraft som sker vid utpressning av pelleten. En numerisk 

beräkning av kompressionsenergi och friktionsenergi i figuren har gjorts enligt rektangelmetoden. En 

illustration av hur en pelletering presenteras i figur 7, där areor av energin är inritade med axlarna kraft och 

tid.   

𝑊 = ∫ 𝐹(𝑥) 𝑑𝑥
𝑡

0
    (3) 
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Figur 7. illustrerar ett exempel av en pelletstillverkning i en enpetarpress. Där kraften som materialet 

utsätts för och tiden beräknades för att räkna ut kompressionsenergin och friktionsenergin. Slutkraft är 

den önskade kraften som materialet skall pressas på.  

Densitet  
Pelletsens längd och diameter mättes för att beräkna volymen enligt (4) med hjälp av skjutmått Mitutoyo 

Cd-15DCX, se figur 8. Pelleten vägdes för att sedan beräkna densiteten av pelleten enligt (5) med en våg 

Radwag PS1000. R1, se figur 8.   

 V𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 =
𝐷2

4
∗ 𝜋 ∗ 𝑙     (4) 

                               𝜌𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 =
𝑚𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡

𝑉𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡
     (5) 

 

 
Figur 8. Mätinstrument för att bestämma volym och vikt av pellet. Till vänster ett skjutmått, Mitutoyo 

Cd-15DCX, för att mäta längd och diameter på pellet och till höger en våg, Radwag PS1000. R1, för att 

mäta pelletsens vikt.  
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Hårdhet  
Mätinstrumentet som mätte hårdheten i materialet var av modell K3175-0011 från KAHL, se figur 9. 

Mätinstrumentet utsätter den enskilda pelleten för ett tryck. Trycket ökade tills pelleten bröts, det tryck 

som visades då pelletsen gick sönder var det max tryck pelleten klarade av. Trycket lästes av från maskinen, 

se figur 9, och antecknades.   

 

Figur 9. Mätinstrument för att beräkna enskild pellets hårdhet, modell K3175-0011 från KAHL.  

 

Litteraturstudie  
En litteraturstudie för att undersöka och fastställa respektive materials uppsättning av lignin, cellulosa och 

hemicellulosa har gjorts. En sammanställning av vetenskapliga rapporter genom sökverktyget Google 

Scholar, endast.  Den insamlade data analyserades och bearbetades för att fastställa materaluppbyggnaden. 

Urval 1 var en pilotsökning för att översiktligt studera artiklar. Urval 2 var korssökning av sökord för att 

begränsa utbudet. Observation av citationer och relevans till studie gjordes i urval 3. Urval 4 gjordes genom 

att läsa igenom rapport och bearbeta den för potentiell användning i rapport.  

De vetenskapliga artiklarna valdes utefter titelns relevans till ämnet. Antingen då materialet behandlades 

eller liknande förutsättningar för pelletering brukades. Sökningar som gjorts påbörjades med en 

pilotsökning där lignin, cellulosa, hemicellulosa, pellets, olive stone, pongamia pinnata, hazelnut och 

cashew användes för att skapa en översikt av artiklarna. Sökorden varierade mellan engelska, svenska och 

latin. Därefter kombinerades sökorden och korssökningar gjordes för att hitta artiklar med högst relevans 

för ämnet, utefter titel och sammanfattning. Sedan har citationer observerats för att de vetenskapliga 

artiklar som är mest citerade ifall likande rapporter förekom. 

Ett exempel på urvalsprocessen är pellets. 

1. ”Pellets” pilotsöks, 2 580 000 resultat 

2. ”Pellets Pongamia” söks, 2530 resultat 

3. Alla artiklar på första sidan är nedladdningsbara,  

”Pyrolysis and gasification characteristics of Pongamia residue (de-oiled cake) using 

thermogravimetry and downdraft gasifier”  

samt “Experimental investigation on gasification characteristic of high lignin biomass (Pongamia 

shells)” är båda relevanta för rapporten. 

4. Bearbetning av artiklar. Den förstnämnda, Pradsad 2014, är intressant för studien och refereras 

till i rapport. 
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Resultat  
Fyra material sönderdelades, fuktades och pelleterades vid två olika slutkrafter i en enpetarpress. Insamlad 

data presenteras i tabell 2. där densitet, hårdhet, kompressionsenergi, friktionsenergi och Fmax beräknats 

fram med ett medelvärde av samtliga pellets i serien. En standardavvikelse har beräknats, som är ett 

statistiskt mått på hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet som beräknades utifrån de tio 

pellets som gjordes. Cahewnötrester och Pongamia skal utgjorde en pellet för samtliga partikelstorlekar. 

Hasselnötsskal och Olivkärnor tillverkade endast pellets vid den minsta partikelstorleken. De två större 

partikelstorlekarna för Hasselnötsskal och Olivkärnor föll isär efter pelletering och kunde inte användas till 

kvalitetstester.  

Tabell 2. Illustrerar alla resultat som studien tagit fram. Serienamnen är givna med förkortning där 

bokstav är materialet, partikelstorleksordningen 1, 2 eller 3 och slutkraften.  

Försöksnamn Densitet  

(kg/m3) 

Hårdhet  

(kg) 

Kompressionsenergi  

(J) 

Friktionsenergi  

(J) 

Fmax  

(kN) 

C.1.15 1178±27 10±3 33±5 29±1 1,4±0,1 

C.1.20 1196±9 12±2 47±7 30±3 1,4±0,2 

C.2.15 1198±25 10±2 31±3 27±1 1,2±0,02 

C.2.20 1194±18 10±1 48±9 28±1 1,4±0,1 

C.3.15 1203±15 9±2 32±4 30±1 1,4±0,1 

C.3.20 1195±56 10±2 48±3 31±2 1,5±0,2 

H.1.15 1160±16 8±1 82±23 61±11 3,1±0,6 

H.1.20 1170±18 10±1 97±13 60±8 3,2±0,3 

H.2.15 - - - - - 

H.2.20 - - - - - 

H.3.15 - - - - - 

H.3.20 - - - - - 

O.1.15 1200±2 9±1 58±4 39±3 1,9±0,2 

O.1.20 1216±42 9±0,5 73±12 37±3 1,9±0,4 

O.2.15 - - - - - 

O.2.20 - - - - - 

O.3.15 - - - - - 

O.3.20 - - - - - 

P.1.15 1218±8 18±2 60±2 42±4  2,4±0,2 

P.1.20 1231±15 19±1 72±2 47±5 2,3±0,1 

P.2.15 1184±18 13±1 59±3 38±3 1,9±0,2 

P.2.20 1176±23 14±1 71±11 39±7 1,9±0,4 

P.3.15 1167±1 12±1 59±2 40±6 2,0±0,2 

P.3.20 1176±13 13±2 74±5 40±7 2,12±0,4 
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För Hasselnötsskal och Olivkärnor tillverkades enbart pellets med minsta partikelstorleken. Pelletsen som 

tillverkades av vartdera materialet illustreras i figur 10.  De material och förutsättningar som inte 

utvecklande pellets finns ingen bild på. Dessa var O.2.15; O.2.20; O.3.15; O.3.20; H.2.15; H.2.20; H.3.15 och 

H.3.20, se tabell 2. 

 
Figur 10. Är bilder på de tillverkade pellets. Namn och partikelstorlek presenteras i figuren. Med 

serienamn från vänster högst upp: C.1.15; C.2.15; C.3.15; O.1.15; C.1.20; C.2.20; C.3.20; O.1.20; P.1.15; 

P.2.15; P.3.15; H.1.15; P.1.20; P.2.20; P.3.20. och H.1.20 
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Hårdhet  
Både Cashewnötrester och Pongamia skal minskar i hårdhet vid ökad partikelstorlek. Lägst hårdhet hade 

Olivkärnor och högst hade Pongamia skal. Hårdhet presenteras i figur 11, där en trend kan observeras av 

att hårdheten avtar vid ökad partikelstorlek.  

 

 
Figur 11. Illustrerar resultat av hårdheten för respektive material vid variation av partikelstorlek. I figuren 

är det slutkraft 20kN som presenteras.  

Energianvändning vid pressning 
Kompressionsenenergin som krävs för att tillverka pellet för respektive material illustreras i Figur 12. Där 

en tydlig skillnad syns mellan Cashewnötrester jämfört med resterande material. Där funktionen är 

betydligt brantare än de andra materialen. Hasselnötsskal, Olivrester och Pongamia skal beter sig liknande 

varandra.  

 
Figur 12. Illutrerar en pellets kompressionsenergi för samtliga material, för en enskild pellet. Pellets är 

med slutkraft på 20kN och partikelstorlek 1. 
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En skillnad syns mellan Hasselnötsskal jämfört med resterande material vid Friktionsenergin som illustreras 

i Figur 13. Där funktionen kraft med hänvisande av tidsdifferansen går ojämnt efter den uppnåt Fmax. Fmax 

för Hasselnötsskal är betydligt högre än för de andra materialen. Cashewnötrester hade lägst Fmax. 

 
Figur 13. Illutrerar en pellets friktionsenergi för samtliga material, för en enskild pellet. Pellets är i serier 

med slutkraft på 20kN. 

Samtliga material genererade en pellet på minsta partikelstorleken. Resultat över densitet, hårdhet och 

hemicellulosa illutreras i figur 14. Där samband mellan densitet, hårdhet och hemicellulosa kan utläsas. Vid 

hög andel hemicellulosa kunde en hög densitet och hårdhet läsas för Pongamia skal. Vid låg andel 

hemicellulosa kunde en låg densitet och hårdhet observeras för Hasselnötsskal.  

Figur 14. Resultat över hemicellulosa, hårdhet och densitet för samtliga material för partikelstorlek 1 och 

en slutkraft 15kN.  
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Kompressionsenergi, friktionsenergi, lignin och cellulosa illustreras i figur 15 för partikelstorlek 1 och press 

tryck 15kN. Inget samband observerades av dessa egenskaper eller materialuppbygnad. Fördelningen 

mellan kompressionsenergi och friktionsenergi var likande i alla försök. Kompressionsenergin var alltid 

större än friktionsenergin.  

Figur 15. Resultat över cellulosa, lignin, kompressionsenergi och friktionsenergi för samtliga material för 

lägsta partikelstorlek och en slutkraft på 15kN. 
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Diskussion 
Samtliga testserier vidhöll samma förutsättningar under pelletering, utöver partikelstorleken som 

varierades. Pelletering gjordes med olika partikelstorlekar för de olika materialen vilket är en faktor som är 

viktig att notera ifall jämförelser mellan materialen skall göras.  

För partikelstorleken 2 och 3 för Olivkärnor och Hasselnötsskal tillverkades det inte pellets, se tabell 2. De 

material som genererade pellets för samtliga partikelstorlekar delade ett samband i minskade hårdhet, vid 

ökad partikelstorlek enligt figur 11. Samtliga material påvisade att en mindre partikelstorlek krävs för att 

göra pellets av restprodukter från kärnfrukter och nötter. Eftersom materialen som genererade en pellet 

med partikelstorlek 2 och 3 försämrades i hårdhetskvalitet vid de större partikelstorlekarna. En pellet 

behöver klara av en viss hårdhet för att kunna transporteras och hanteras, därför är hög hårdhet önskvärt 

hos en pellet. Materialen som klarade av lägst hårdhet i kvalitetstesterna var Hasselnöttsskal och 

Olivkärnor. Vid högre partikelstorlekar var Cashewnötrester det material som klarade av lägst hårdhet. 

Endast den minsta partikelstorleken (0<0,71 mm) var partikelstorlekar för Hasselnötsskal och Olivkärnor 

som blev en pellet, inom nämnda förutsättningar. Hasselnötsskal och Olivkärnor hade liknande egenskaper 

i ligninuppsättning. Däremot var ligninandelen högre i Pongamia skal och mindre i Cashewnötrester, vilket 

gör sambandet komplicerat. Anledningen skulle kunna vara som tidigare studier påvisat är kombinationen 

av lignin och fukt. Relationen mellan lignin och fukt tros ha större påverkan än den enskilda andelen i 

materialet. Tesen stärks av Wiegandt (2015) som föreslog vidare studier för att öka kunskapen om 

korrelationen mellan lignin och fukt eftersom dessa påverkade hållfastheten. Vidare studier behövs för att 

fastställa en sådan slutsats men relationens betydelse stärks med hjälp av denna studie.  

Det material med högst hårdhet under hårdhetstester var Pongamia skal, även när partikelstorlekar ökade. 

Enligt figur 14 kunde ett samband mellan hög halt hemicellulosa och en hård pellet avläsas. Pongamia 

innehöll högst andel av hemicellulosa och lägst andel lignin och cellulosa enligt figur 14 och 15. Tidigare 

studiers resultat som Henriksson (2018) påvisade motsatta resultat där låg andel hemicellulosa påvisade 

hög hårdhet. Studien behandlar ett annat material, vid namn Pigeon Pea, som innehåller 42,71% cellulosa, 

18,33% hemicellulosa och 2,31 % lignin. Pigeon Pea klarade en hårdhet på 37kg till 45kg vilket är betydligt 

högre än vad Pongamia skal utgjorde i denna studie. En av anledningar kan vara skillnaden i fukthalt i 

studierna, då Pongamia skal innehöll mer fukt än Pigeon Pea. Vidare studier behövs för att fastslå ett 

samband mellan hemicellulosa och hårdheten.  

Partikelstorleksvariation visade sig inte ha något samband för energianvändning vid pelletering enligt tabell 

2. Däremot var Cashewnötresternas funktion betydligt brantare än de andra materialens 

kompressionsenergifunktion, som illustreras i figur 12. Funktionens branta kurva och låga 

kompressionsenergi utmärker sig från de andra materialen. Under komprimeringen av materialet 

extraherades olja. Friktionen mellan material och matriskanaler tros ha minskat på grund av oljan som 

positionerade sig emellan dessa. En sådan slutsats av att kompressionsenergin minskat på grund av oljan 

behöver vidare studier för att konstateras.  

Enligt figur 13. uppförde sig Hasselnötsskalen sig annorlunda från de andra materialen under utpressning 

(friktionsenergi) av pelleten. Materialet krävde mer energi för att generera en pellet, enligt tabell 2, jämfört 

med de andra. Funktionen rörde sig hastigt mellan låga och höga krafter i förhållande till sträcka pistongen 

pressat. Figur 13 visar att Cashewnötrester hade lägst friktionsenergi av materialen och lägst Fmax. 

Resultatet tros bero på oljan som också nämndes som komponent till den låga kompressionenergin. I Figur 

15. observerades inga samband mellan cellulosa, lignin, kompressionsenergi eller friktionsenergi.  
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Enligt resultat som presenteras i tabell 2 visade sig partikelstorlek variationen inte ha något samband i 

densitet, eftersom ingen trend kunde observeras.  Däremot stärktes tesen om korrelationen mellan 

hemicellulosa och densitet som påvisades i Henriksson (2018). Att Pelletsen med lägst partikelstorlek 

utgjorde den högsta densiteten (Jiris m.fl.  2012) motbevisades i denna rapport eftersom resultatet inte 

utgav något samband som stödde sambandet. Däremot är standardavvikelsen stor för 

densitetberäkningarna och därav kan en slutsats inte fastställas.  

Sammanfattningsvis kan samtliga material fungera som energikälla i form av bränslepellets, eftersom alla 

material genererade en pellet. Studien stödjer den ursprungliga tesen om att det är energikrävande att 

åstadkomma en pellet gjord av restprodukter från kärnfrukter och nötter, på grund av minskade 

partikelstorlekar. Den minskade partikelstorleken är vital för att det skall bildas en pellet. De eventuella 

kostnaderna som medföljer tillägget energi i en sådan fullskalig produktion skulle utgöra lämnas till studier 

inom nationalekonomi. Biomassornas logistikkedja lämnas till framtida undersökningar för intressenter, där 

en mer ingående undersökning av de praktiska förutsättningarna bör inkluderas.  

Anledningen till att partikelstorleken inte var desamma för materialen var på grund av materialens sprödhet 

eller klibbighet. Till exempel Pongamia skal är ett material som hade spröda egenskaper, vid hantering av 

det skapades dammpartiklar. Svårhanterligt material i kombination med liten uppsättning material 

resulterade i de partikelstorlekar som föll mest naturligt under sönderdelningsprocessen. Där av små 

partikelstorlekar för Pongamia skal och stora för Cashewnötrester, på grund av att Cashewnötresternas 

klibbiga egenskaper. Hasselnötsskal och Olivkärnor fanns i större sortiment vilket resulterade i mellanstora 

partiklar och partikelstorleksspann. De olika storleksordningarna mellan materialen gjorde att indirekta 

jämförelser mellan material inte kunde genomföras. Utbudet av såll påverkade partikelstorlekar eftersom 

ett begränsat antal sållstorlekar fanns på Karlstads Universitet. Däremot anses variationen av 

partikelstorlekar anpassligt för ändamålet med studien, därför kvalitetstesterna mellan 

partistorleksvariation kunde förekomma ändå.  

Enpetarpressen som fanns på Karlstads Universitet och dess användning innebar stora variationer i 

hantering mellan användare. Därför att pressning av respektive pellet innebär stor mänsklig inverkan och 

hantering av maskinen. Ett flertal pellets har därför gjorts för att framställa ett mer trovärdigt resultat, så 

att ett medelvärde och standardavvikelse kunde beräknas. En manuell justering för att nå slutkraft samt 

justering av hastighet under pelleteringen innebar olika förutsättningar för varje pellet. Ett flertal körningar 

med testmaterial gjordes innan varje testserie för att minska avvikelser från medelvärdet. Resultaten i 

studien är goda för att jämföra med varandra och rapporten men bör studeras noggrannare ifall jämförelse 

med annan studie görs. Pellets bör göras av samma manuella justerare för att minska avvikelser.  

Pelletering av respektive material kan antas påverka maskinen efter varje pellets. Till exempel 

Cashewnötresters oljiga egenskap kan påverkat matriskanaler till att förändra kompression- eller 

friktionsenergin efter respektive körning. Antingen påverka pistongen eller andra komponenter i 

matrishålet genom en beläggning av olja. En sådan felkälla kan motverkas genom rengöring av 

matriskanaler efter varje körningen. Innan varje testserie rengjordes matris i denna studie. Vidare studier 

bör göras för att fastställa hur beläggningen påverkar resultaten. Påverkningar i form av beläggningar 

bemärktes inte i denna studie men vid större volym av pellets skulle en ”beläggning” kunna påverka mer.  

Hårdhetstestet är direkt beroende av reaktionstiden hos utförare. Därför att pelletsen bryts i 

mätinstrumentet inväntas ett ljud och därefter stoppas maskinen. Standardavvikelsen blev stor men antogs 

vara bra riktvärden. Reaktionstid varierar mellan utförare och kommer utgöra försvårade jämförelser 

mellan andra studiers resultat för hårdhet i pellets. Däremot antas reaktionstiden förbli densamma mellan 

material i denna rapport och därför anses resultat pålitliga. 
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Förslag på vidare studier 
Hasselnötsskal och Olivkärnor kunde inte generera pellets för de två större partikelstorlekarna finns det 

utrymme för att undersöka vilka partikelstorlekar som är optimala för materialen. Fortsatta studier skulle 

kunna innebära variation i fukthalt för att undersöka sambandet mellan lignin och fukthalt mer ingående. 

För att kunna nå en slutsats om relationen mellan hemicellulosa och hårdhet behöver fler studier författas 

och uppmanas också till att göras.   
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Slutsats 
Materialen som undersökts stärker den påbörjade frågeställningen att minskad partikelstorlek är ett krav 

för att generera pellets från material med hårda skal.  

Studiens slutsatser blev följande: 

o Minskad partikelstorlek är ett krav för pelletering av restprodukter Cashewnötrester, Hasselnötsskal, 

Pongamia skal och Olivkärnor för att framkalla en pellet. 

o Vid ökad partikelstorlek minskade hårdheten i pelletsen för samtliga material i rapporten.  

o Ett samband mellan hårdhet, densitet och hemicellulosa påträffades i studien. Vidare studier krävs för 

att fastställa en sådan relation. 

  



20 
 

Referenser  
African Development Bank (2015). CASHEW INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT (CIDP).  

Atteridge, A., Heneen, M., Senyagwa, J., (2013). Transforming Household Energy Practices Among   

Charcoal Users in Lusaka, Zambia: a User-Centred Approach SEI WP 2013-04.  

Berghel, J., Frodeson, S., Granström, K., Renström, R., Ståhl, M., Nordgren, D., Tomani, P., (2013). The 

effects of kraft lignin additives on wood fuel pellet quality, energy use and shelf life. Fuel Processing 

Technology, 112, 64–69. doi: 10.1016/j.fuproc.2013.02.011 

Bobade S.N. Khyade V.B., (2012). Detail study on the Properties of Pongamia Pinnata for biofuel 

production. Research Journal of Chemical Sciences, 2(7), 16-20. 

Borgström, B. & Eberson, L. (2019). I Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cellulosa [2019-03-30] 

Costa A.J., (2018). Utvärdering av potentiell biomassa från Zambia för tillverkning av bränslepellets. 

Karlstad: Karlstads universitet. (Examensarbete.  Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap). 
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