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Sammanfattning 
Biobränslen utgör 25% av Sveriges energitillförsel och majoriteten av dessa är 

träbaserade. Träpellets är ett biobränsle och i Sverige producerades 1,6 miljoner 

ton pellets 2018. Egenskaper hos pellets så som hållbarhet och energiåtgång för 

produktion testas ofta i en singelpelletspress. Då den totala energianvändningen 

för att pressa en pellet i en industriskalig matris innefattar tre energikrävande 

delmoment; komprimering, friktion och strömning.  Strömning är då material 

som ligger över ytorna mellan presskanalerna, klacken, komprimeras och flytts 

ner mot konorna, samt då materialet som befinner sig i en kona deformeras när 

det trycks ner i presskanalen.  

Pelletering i en konventionell singelpelletspress innefattar enbart komprimering 

och friktion. Denna studie har fokuserat på att undersöka strömningsmomentets 

inverkan på den totala energianvändningen. För att undersöka detta har 

komprimeringsenergi, friktionsenergi, strömningsenergi samt den kraft som 

krävs för att strömningsmomentet ska påbörjas, Fflow, undersökts för 3 olika 

partikelstorlekar.   

Färsk gran med en fukthalt på 10% har pressats i olika matriser. Detta för att 

bestämma strömningens inverkan på den totala energianvändningen samt hur 

stor inverkan pressning av material som befinner sig runt inströmningskonan, på 

klacken, till presskanalen har på den totala energianvändningen.  

Partikelstorleken påverkar inte energianvändningen. Fflow var högre för tester i 

matris med klack jämfört med tester i matris utan klack. Detta ledde till att även 

komprimeringsenergin ökade. Materialet kring konöppningen påverkade 

pressningen så att den producerade pelleten blev 1 mm kortare, vilket gav en lägre 

friktionsenergi för dessa tester. Strömningsenergin stod för 43–57% av den totala 

energianvändningen. Energin som krävdes för den delen av strömningen där 

material runt inströmningskonan pressas stod för 35–52% av den totala 

energianvändningen.   



  

 

  



  

Abstract 
Biofuels make up 25% of Sweden’s energy supply and the majority of biofuels 

used are made from wood. Wood pellets is one type of biofuel and in Sweden, 1.6 

million tonnes of wood pellets were produced in 2018. Different pellet properties 

such as durability and energy use for production is often tested in a single pellet 

press. The total energy use for making a pellet in an industrial scale machine is 

the sum of the energy required for three different component sequences, 

compression, friction and flow. Flow is when the material that lies on the surfaces 

between the press channel openings is compressed and pushed downwards 

towards the coned openings and the materiel in the coned opening is deformed 

and pushed down to the press channel. 

Only compression and friction can be studied using a conventional single pellet 

press.  Thus, this study focuses on the impact of the flow component on the total 

energy use for pelletizing. In order to do this, energy used for compression, 

friction and flow, as well as the power required for the material to enter the flow 

component, Fflow, has been studied for three different particle sizes.  

Fresh spruce with a moisture content of 10% has been pressed in different dies. 

With these pressings, the impact of the flow component, as well as the impact of 

pressing material located around the coned press channel opening on the total 

energy use was determined.  

Particle size did not affect energy use. Fflow was higher for pressings with material 

located on the surface around the coned opening, compared to pressings without. 

This resulted in an increased compression energy for pressings with material 

around the coned opening. The material located around the press channel 

opening affected the pelletizing so that the produced pellet was 1 mm shorter, 

which resulted in a lower energy use for the friction component. Energy used by 

the flow component made up over 43-57% of the total energy use. The part of the 

flow energy that is needed to compress the material around the press channel 

opening and move that material towards the opening stood for 35-52% of the total 

energy use for palletization.  

  



  

 

  



  

Förord 
Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen som omfattar 

15 högskolepoäng. 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. 

 

  



  

 

  



  

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING .................................................................................... 3 

ABSTRACT .................................................................................................... 5 

FÖRORD ....................................................................................................... 7 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................ 9 

1. INLEDNING ............................................................................................. 1 

1.1. PELLETERING I SINGELPELLETSPRESS ................................................................................ 4 
1.2. SYFTE OCH MÅL ................................................................................................................ 5 

2. METOD ................................................................................................ 7 

2.1. FÖRBEREDNING AV MATERIAL ........................................................................................... 7 
2.2. ANLÄGGNING ................................................................................................................... 8 
2.3. PRESSNING I KONAD PRESSKANAL UTAN KLACK .................................................................. 11 
2.4. PRESSNING I KONAD PRESSKANAL MED KLACK .................................................................. 12 
2.5. PRESSNING I KONVENTIONELL PRESSKANAL ..................................................................... 12 
2.6. BERÄKNINGAR OCH AVLÄSNING ....................................................................................... 13 

3. RESULTAT.......................................................................................... 16 

3.1. FFLOW, KOMPRIMERING OCH FRIKTION. ............................................................................. 16 
3.2. STRÖMNINGSENERGI .......................................................................................................17 

4. DISKUSSION ...................................................................................... 19 

4.1. FFLOW, KOMPRIMERING OCH FRIKTION .............................................................................. 19 
4.2. STRÖMNINGSENERGI ...................................................................................................... 20 
4.3. FÖRBEREDNING AV MATERIAL ......................................................................................... 20 

5. SLUTSATS .......................................................................................... 21 

6. REFERENSER ................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1 

1. Inledning 
Vid år 1900 blev kol den största källan till energi i Sverige [1]. Användning av 

fossila bränslen började växa globalt under 1900-talet vilket har lett till 

miljöförstöring och klimatproblem [2]. Då förbränning av fossila bränslen står 

för större delen av Sveriges utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider, 

vilka påverkar klimatet negativt [3], har intresset för hållbara energikällor ökat. I 

och med Parisavtalets krav på att minska den globala uppvärmningen till max 2

℃ måste användningen av fossila bränslen minimeras för att minska utsläppen 

och istället fokusera på att utveckla hållbara energikällor. Idag används solenergi, 

vindkraft, vattenkraft och biobränslen som hållbara och förnybara alternativ till 

fossila bränslen. Medan sol-, vind- och vattenkraft är beroende av väder och natur 

är biobränslen ett alternativ som inte är beroende av yttre faktorer.  

Biobränslen står idag för cirka 25% av Sveriges totala energitillförsel [4]. Till 

biobränslen räknas bränslen producerade av organiskt material. Majoriteten av 

de biobränslen som används i Sverige är kommer från trä och består oftast av 

restprodukter från avverkning, såg- och massaindustrin [5]. För att underlätta 

energiutvinningen från dessa trädbränslen produceras bland annat briketter och 

pellets.  Bränslepelletsproduktionen i världen rapporterades vara 25 Mt 

2015/2016 där USA var den största producenten och Sverige den 6:e största. Den 

totala produktionen av bränslepellets i världen har ökat stadigt med ca 14% per 

år mellan 2011 och 2016 och uppskattas fortsätta öka under det kommande 

årtiondet [6]. I Sverige producerades det drygt 1,6 miljoner ton pellets 2018 och 

importen av pellets ökade med 41%  jämfört med 2017 [7].  

Bränslepellets produceras i både små och stora anläggningar. Bioenergitidningen 

rapporterade att det 2019 finns det 58 pelletsfabriker i Sverige där SCA Energy är 

den största anläggningen med en kapacitet på 170 000 ton/år och Alfta 

Skogstekniska den minsta anläggningen med en kapacitet på 200 ton/år [7]. För 

att en anläggning ska vara lönsam bör den ha en lägsta årsproduktion på 10 00o 

ton pellets, men även mindre anläggningar kan vara lönsamma om det finns en 

god lokal pelletsmarknad [8]. 
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Träpellets är ett bränsle som består av sågspån, kutterspån eller träflis. Pellets 

används för uppvärmning och är ett alternativ som används både i bland annat 

privata bostäder och i fjärrvärmeverk. Eldning av pellets är ett miljövänligt 

alternativ då enbart den koldioxid som trädet tidigare tagit upp från luften frigörs 

vid eldning, vilket ger att värmepellets inte bidrar till ökade koldioxidutsläpp [9].   

Pelletering av sågspånen underlättar transport, förvaring och användning, vilket 

är anledningen till varför vissa fjärrvärmeverk som eldar träpulver använder 

pellets som mals ner innan förbränning [10]. Materialet som används för att 

tillverka pellets är ofta en spillprodukt från sågverk. För att tillverka pellets torkas 

materialet för att sedan komprimeras, kylas och tillslut förpackas.  I Sverige 

används främst sågspån från gran och tall vid tillverkning av bränslepellets [11]. 

Vid pelletering används vanligtvis material med en fukthalt mellan 9–12% och en 

partikelstorlek som oftast är mindre än 4mm [12]. Av samtliga processer som 

krävs för att framställa träpellets, från odling av material till paketering av färdiga 

pellets, är det torkning av material och pressning till pellets som bidrar till utsläpp 

med högst GWP [13]. Pressning av pellets är den process med högst elanvändning 

[14]. 

Vid tillverkning av pellets matas råmaterial in i en pelleteringsmaskin, varpå 

materialet pressas genom hål, presskanaler, i en roterande matris, vilket 

demonstreras i figur 1. Presskanalerna har en diameter på 6–8 mm. Det kan 

rymmas flera tusen presskanaler på en och samma matris [15].  

 

Fig. 1.  Grundläggande bild över en pelletsmaskin. 
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Då material lägger sig över ytorna mellan presskanalerna krävs energi för att 

komprimera detta material och flytta materialet ner mot konorna, vilket blir ett 

energikrävande moment i pressningen [16]. En kraft, Frulle, appliceras av 

pressrullen mot matrisytan, se figur 2. När Frulle närmar sig den kraft som krävs 

för att materialet ska förflytta nig neråt i pressgångarna, Fflow, komprimeras 

materialet och när Frulle är större än Fflow trycks materialet neråt i pressgången 

[15]. När tillräckligt med material tryckts ner i kanalen kommer pellets ut på 

andra sidan av matrisen. Det höga trycket som sågspånet sätts under vid 

pelletering tillsammans med friktion höjer temperaturen på materialet och 

ligninet i sågspånen fungerar då som ett naturligt lim som håller ihop pelleten 

[17]. 

 

Fig. 2.  Pressningens 3 olika energikrävande moment efter [15]. 

 

Flertalet studier har gjorts på pellets där olika additiv och fukthalter undersöks 

och dess påverkan på pelletskvaliteten och energianvändningen. Kuokkanen et 

al. [17] rapporterar en minskad energianvändning vid addering av lignosulfonat 

och Berghel et al. [18] menar att lignin som additiv i träpellets ökar hållbarheten 

(minskar smulning) hos pelleten. Vid addering av mindre mängder sulfitlut eller 

melass sjönk energianvändningen något vid pelletering [19]. Även påverkan av 

olika behandlingsmetoder av material för pelletering har undersökts, bland annat 

ångbehandling och torrefiering. Enligt Tooyserkani et al. [20] ökade hållbarheten 

hos ångbehandlade gran- och tallspån men minskade för ångbehandlad bark. 

Energianvändningen ökade för samtliga material med ångbehandling. Vid 
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torrefiering sjunker hållbarheten och ökar energianvändningen vid pelletering 

enligt Chao et al. [21]. Med additiv till det torrifierade materialet i form av 

restprodukter från produktionen av ricinolja kan energianvändningen sänkas och 

pelletens hållbarhet öka.  

1.1.         Pelletering i singelpelletspress 

I en singelpelletspress kan energianvändningen för pelletsproduktion eller olika 

additiv och material undersökas. Med en singelpelletspress tillverkas mindre 

mängder pellets för att få noggranna resultat. För att undersöka pelletering i en 

singelpelletspress matas lite material i taget ner i en presskanal med samma 

diameter som den önskade pelleten. Materialet komprimeras och ytterligare 

material matas ner och komprimeras. Mer material matas ner tills dess att 

pelleten har fått önskad längd och matas sedan ut i nedre delen av cylindern. 

Genom att mata ner lite material åt gången kan den process som sker i en 

fullskalig pelleteringsmaskin efterliknas då lite material komprimeras och matas 

ner i pressgångarna varje gång pressrullen passerar pressgången [22]. Med denna 

metod kan komprimeringsenergi samt friktionsenergi för pelleteringsprocessen 

undersökas.  

Vid pelletering i en singelpelletspress undersöks ofta pelletskvalité.  Adapa et al. 

[23] redovisar olika faktorers påverkan på pelletskvalitet och densitet, där 

råmaterial är den största påverkande faktorn för pelletkvaliteten och kraft vid 

pressning är den faktor med störst inverkan på pelletdensitet. Pellets 

producerade i en singelpelletspress med konstant diameter på presskanalen ger 

pellets av sämre kvalitet än de pellets producerade i en småskalig 

pelleteringsmaskin där matrisen innehåller flera presskanaler enligt Mišljenović 

[24].  

Pelleteringsprocessen kan beskrivas som en kombination av tre olika 

energikrävande delmoment; komprimering, strömning och friktion [15]. Det 

finns flertalet studier som behandlat komprimering- och friktionsenergi i en 

singelpelletspress för olika material och materialtillstånd [25][23]. Enligt en 

undersökning som gjorts av Tooyserkani på olika typer av gran med en fukthalt 

på ca 10% och en partikelstorlek på ca 0,4 mm är energianvändningen för 
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kompression mellan 30,2 J cm3 g-1 och att energianvändningen för friktion är 

mellan 13,8 – 17,6 J cm3 g-1 [20]. Lam et al. [26] redovisar energianvändningen 

för gran med en fukthalt på 8,7% och en partikelstorlek på 0,4 mm som en 

kompressionsenergi på 22,3 J/pellet och friktionsenergi på 0,049 J/pellet där 

varje pellet bestod av 0,8g material. Till min kännedom finns det dock enbart en 

studie som även behandlar energianvändningen i strömningsprocessen in i 

inströmningskonan i singelpelletspressar.  

Genom att göra tester i en singelpelletspress där matrisen har en presskanal med 

en konstant diameter kan komprimering samt friktion undersökas. Då 

presskanalens utformning inte inkluderar en kona för inströmning av material 

kan strömningen som sker i konan inte undersökas genom dessa tester. Inte 

heller den kraft som krävs för att komprimera och pressa materialet som ligger 

mellan presskanalernas öppningar kan undersökas i dessa matriser. Att enbart 

undersöka energianvändning för pelleteringsprocessen i en singelpelletspress 

med konstant diameter på presskanalen ger då missvisande resultat eftersom en 

energikrävande process, strömningen, utesluts. 

Det finns ovisshet över hur stor andel av den totala energianvändningen vid 

pelletering som strömningsenergin står för. Studier som har gjorts på 

strömningsenergin för pelletering menar att nästintill hälften av den totala 

energin från de tre energikrävande delmomenten, går till strömningsmomentet 

[15]. Att undersöka energianvändning för pelletering i en singelpelletspress utan 

att ta hänsyn till strömningen skulle då innebära missvisande resultat.  

1.2. Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om energianvändningen vid 

pelletering i singelpelletspress. 

Målen för arbetet är att ta fram friktions- och kompressionsenergi för pelletering 

av gran med varierande partikelstorlek. Den kraft som krävs för att 

strömningsmomentet skall påbörjas, Fflow skall undersökas. Hur stor andel av den 

totala pelleteringsenergin som strömningsenergin är ska beräknas för material av 

varierande partikelstorlek. Hur stor del av strömningsenergin som går åt till att 

komprimera material och pressa ner materialet till inströmningskonan och hur 
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stor del av strömningsenergin som går till att deformera materialet i 

inströmningskonan och pressa ner till presskanalen ska bestämmas.  
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2. Metod  
Totalt 12 testeserier gjordes i en singelpelletspress med varierande partikelstorlek 

enligt tabell I.  Matristemperatur under samtliga försök var 100℃. 

Tabell I. Materialtillstånd för samtliga testserier med varierande matristyp. 

Testserie Partikelstorlek [mm] Matristyp Antal pellets 

1 0 – 0,5 Kona utan klack 5 

2 0,5 – 1,0 Kona utan klack 5 

3 1,0 – 1,4 Kona utan klack 5 

4 0 – 0,5 Kona med klack 5 

5 0,5 – 1,0 Kona med klack 5 

6 1,0 – 1,4 Kona med klack 5 

7 0 – 0,5 Konventionell 5 

8 0,5 – 1,0 Konventionell 5 

9 1,0 – 1.4 Konventionell 5 

10 0 – 0,5 Konventionell 5 

11 0,5 – 1,0 Konventionell 5 

12 1,0 – 1.4 Konventionell 5 

 

Strömningsenergin definieras i detta arbete som summan av den energi som 

krävs för att pressa materialet som ligger på klacken ner i inströmningskonan, 

den energi som krävs för att deformera materialet som förflyttar sig ner genom 

inströmningskonan, samt den friktionsenergi som sker längst 

inströmningskonans väggar och på klacken. 

2.1. Förberedning av material 

För att förbereda sågspånet som användes i testerna sågades färsk gran till 

sågspån. Sågspånen samlades ihop och sorterades med hjälp av såll till önskade 

partikelstorlekar. Spånen torkades sedan i 50℃ i 24 h. För fukthalts bestämning 

vägdes en mindre mängd av det torkade spånen.  Det vägda spånet placerades 

sedan i en ugn som höll 105℃ där de stod i 24 h för att torkas helt.  Spånet togs 

ut ur ugnen och vägdes igen.  Viktskillnaden på spånet före och efter torkning i 

ugnen som höll 105℃ gav mängden vatten som var kvar i spånet och därmed 
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fukthalten på spånet. Spånet placerades sedan i en plastburk och rätt mängd 

vatten adderades med en blomspruta för att få en fukthalt 10%. Plastburken 

roterade i 15 minuter för att fördela det adderade vattnet innan spånorna 

placerades i en förseglad plastpåse. Spånet lämnades i påsen i 24h för att låta 

fukten fördelas över spånorna och fukthalten kontrollerades sedan i en 

fukthaltsmätare av märket Radwag Mac 210. Vid för låg fukthalt adderades 

ytterligare vatten till spånet och vid för hög fukthalt torkades spånet.  

2.2. Anläggning 

Anläggningen för pelletering i konade matriser visas i figur 3 a. De två konade 

matriserna består av en tvådelad matris där matrisens nedre del består av en 

presskanal och kona, och dess övre del består av en pressingång.  Två olika övre 

matrisdelar med olika pressingångsstorlekar, 11 mm och 14 mm, har använts för 

att bilda de olika presstyperna kona med klack och kona utan klack.. Presskanalen 

i den nedre matrisdelen är 8mm i diameter. Inströmningskonan har en höjd på 

2,5 mm med en diameter på 11 mm vid konöppningen. En genomskärning av den 

undre och de två övre delarna kan ses illustrerade i figur 3 b. Vid pressningen 

stannas presspistongen 1 mm ovanför konöppningen. Det lager komprimerat 

spån som då befinner sig ovanför konöppningen motsvarar det material som i en 

fullskalig industrimatris befinner sig på matrisen mellan pressöppningarna och 

ovanför de fyllda presskanalerna, se figur 2. De två matrisdelarna placeras i ett 

stålhölje med värmeelement inkopplade för att kunna reglera matristemperatur.  
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(a)                                                                                (b)  

Fig. 3. (a) Bild över uppställning av singelpelletspress med tvådelad matris placerad i en yttre 

matris. (b) Till vänster syns matrisens nedre del med presskanal och inströmningskona. De 

två övre matrisdelarna med olika stora pressingångarna syns i bilden där den övre 

matrisdelen med 14 mm pressingång syns längst till höger 

Presskanalen med kona utan klack är utformad enligt fig 4 a där pressingångens 

diameter är 11 mm.  

 

     (a)                                                                                            (b)  

Fig. 4. (a) Övergripande bild över utformningen av matristypen konad presskanal utan klack. 

(b) Illustration av konad presskanal utan klack med stoppistong. 

Presskanalen kona med klack är utformad enligt figur 5 a där pressingångens 

diameter är 14 mm. Den klack som bildas när pressingången är större än 

öppningen på inströmningskonan fungerar likt de mellanrum som finns mellan 

pressingångarna på en fullskalig industrimatris. Då pressingången har en 



 10 

diameter på 14 mm och inströmningskonans öppning har en diameter på 11 mm 

skapas en klack med bredden 1,5 mm.   

 

   (a)                                                                                          (b)  

Fig. 5. (a) Övergripande bild över utformningen av matristypen konad presskanal med klack. 

(b) Illustration av konad presskanal med klack med stoppistong. 

För pressningar i en konventionell presskanal användes en matris som finns på 

Karlstads universitet. Presskanalen består av en 137 mm hög stålcylinder med en 

ytterdiameter på 120 mm. Presskanalen har en innerdiameter på 8,2 mm och 

värmebatterier som kontrollerar temperaturen hos matrisen. I botten av 

matrisen finns en löstagbar bottenplatta, se figur 6. Till matrisen används en 10 

mm lång stålplugg med en diameter på 8 mm och en presspistong med en 

diameter på 8 mm.  

 

 Fig. 6.  Illustration över konstruktionen av matristypen konventionell presskanal. 
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2.3. Pressning i konad presskanal utan klack 

En stoppistong placeras i presskanalen 5 mm nedanför inströmningskonan enligt 

figur 4 b. Vid pressning fylldes först matrisen med 0,75 g material för att fylla upp 

5 mm i presskanalen, inströmningskonan, samt 1 mm ovanför konöppningen. 

Spånet komprimeras av en presspistong med en hastighet på 3 mm/minut. 

Presspistongen stoppas 1 mm ovanför inströmningskonans öppning. 

Stoppistongen tas ut ur matrisen och ytterligare 0,25 g sågspån adderas ner i 

pressingången. Detta material komprimeras och trycks sedan ner i 

inströmningskonan av en presspistong med en hastighet på 3 mm/minut. 

Presspistongen stoppas 1 mm ovanför inströmningskonans öppning. Den övre 

och den undre matrisdelen tas sedan ut ur höljet likt figur 7. Pelleten kommer då 

ut i två delar där den nedre delen består av materialet som fyller 

inströmningskonan och det material som har tryckts ner i presskanalen, medan 

den övre delen består av det material som befinner sig ovanför 

inströmningskonan.  

 

Fig. 7. Rendering av matrisens komponenter med övre och undre matrisdelar, hölje, stopp 

samt kloss för att kila fast stoppet mot matrisen. 
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2.4. Pressning i konad presskanal med klack 

En stoppistong placeras i presskanalen 5 mm nedanför inströmningskonan enligt 

figur 5 b. Vid pressning fylldes först matrisen med 0,85 g material för att fylla upp 

5 mm i presskanalen, inströmningskonan, samt 1 mm ovanför konöppningen. 

Spånet komprimeras med en hastighet på 3 mm/minut och presspistongen 

stoppas 1 mm ovanför inströmningskonans öppning. Stoppistongen tas sedan 

bort och ytterligare 0,25 g sågspån adderas. Det nya spånet komprimeras och 

trycks sedan ner i presskanalen med en hastighet på 3mm/minut tills dess att 

presspistongen stoppas 1mm ovanför konöppningen. Pelleten tas sedan ut ur 

matrisen i två delar där den ena delen består av materialet som tryckts ner i 

inströmningskonan och presskanalen, och den andra delen består av det material 

som ligger ovanför konöppningen och på klacken.  

2.5. Pressning i konventionell presskanal 

Tester med en konventionell presskanal skedde genom att en bottenplatta först 

placerades under presskanalen, se figur 8. En 10 mm hög stålplugg placerades i 

presskanalen innan presskanalen fylldes sedan med 0,75 g sågspån för testserie 

7–9. Materialet komprimerades med en hastighet på 3mm/minut till dess att 

presspistongen levererade Fflow hämtade från testserie 1–3. Bottenplattan och 

stålpluggen togs bort och ytterligare 0,25 g adderades. Materialet komprimerades 

och pressades ut ur kanalen med en hastighet på 3 mm/min. Med denna metod 

producerades fem pellet för varje partikelstorleksintervall.  

För testserie 10–12 placerades en bottenplatta först under presskanalen. En 10 

mm hög stålplugg placerades i presskanalen innan presskanalen fylldes sedan 

med 0,85 g sågspån. Materialet komprimerades med en hastighet på 3mm/minut 

till dess att presspistongen levererade Fflow hämtade från testserie 4–6. 

Bottenplattan och stålpluggen togs bort och ytterligare 0,25 g adderades. 

Materialet komprimerades och pressades ut ur kanalen med en hastighet på 3 

mm/min. Fem pellet producerades för varje partikelstorleksintervall med denna 

metod.  
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Fig. 8. Uppsättning för singelpelletspress med konstant presskanalsdiameter. Utrymme för 

bottenplatta inringat.  

 

2.6. Beräkningar och avläsning 

 

Den data som loggas under pressningarna är kraft i kN, presspistongens höjd från 

inströmningskonan i mm och hastighet i mm/minut vilket loggades ~4 gånger i 

sekunden under pressning. För att ta fram den totala energianvändningen för 

pressning användes ekvation 1 där F står för medelvärdet av krafterna för två efter 

varandra loggade tidpunkter och H1 är höjden vid den första loggade tidpunkten 

och H2 är höjden för efterföljande loggade tidpunkt. Summering skedde från den 

tidpunkt då presspistongen befann sig 5 mm ovanför presskonan till dess att 

presspistongen befann sig 1 mm ovanför konan. 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∑(𝐹 × (𝐻1 − 𝐻2))           (1) 

Summan av energianvändningen för samtliga loggade tidpunkter ger då den 

totala energianvändningen för pressningen.  

För att bestämma Fflow, den punkt där materialet går från att komprimeras till att 

börja strömma ner i konan, togs lutningen på kurvan för presskraften under 

pressningen fram genom ekvation 2.  
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∆𝐹/∆𝐻 =
𝐹2−𝐹1

𝐻1−𝐻2
× (−1)           (2) 

∆F/∆H plottades för att avläsa när lutningen började avta. Detta gjordes genom 

att söka den punkt då lutningen var som högst, vilket visas i figur 9. Där F1 är 

kraften i samma tidpunkt då höjden H1 loggats och F2 är kraften i tidpunkten då 

H2 loggats. Då lutningen varierade mycket under pressningen ge det svåravlästa 

grafer över lutningskurvan. Detta problem löstes genom att medelvärden för 

varje sekund togs fram och plottades, vilket skapade en jämnare graf. Den 

loggade kraften under den tidpunkt där ∆F/∆H var som högst gav Fflow.  

 

 

Fig. 9. Avläsning av lutningsgraf där punkt när grafen börjar avta söks, vilket ger Fflow.  

Längden på de producerade pelletsen från de konade matristyperna mättes med 

ett skjutmått. För att se hur långt materialet förflyttades under pressningen när 

stoppistongen tagits bort subtraherades höjden på inströmningskonan och 

höjden på det utrymmet i presskanalen ovanför stoppistongen (7,5 mm) från den 

färdiga pelletens längd, Lutan klack och Lklack. Genom att veta hur långt materialet 

förflyttas kan den friktionsenergi som krävs för att förflytta materialet neråt i 

presskanalen subtraheras från energianvändningen vid pressningarna i de 

konade matriserna.  
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För att beräkna komprimeringsenergi och friktionsenergi användes ekvation 1. 

Summan av energianvändningen för loggade tidpunkter vid första pressningen 

för varje pellet är den energi som krävs för att komprimera materialet, Wkomp. För 

att få fram den energi som krävdes för att komprimera 0,25 g spån användes 

ekvation 3 där mängden material vid första pressning var 0,75 för testserie 7–9 

och 0,85 för testserie 10–12.  

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝 0,25 =
𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝×0,25

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔
         (3) 

Energianvändningen för loggade tidpunkter då pelleten pressades ut ur 

presskanalen summerades över Lklack mm förflyttning för pressningar med 0,85 

g + 0,25 g material (testserie 10–12) för att få friktionsenergin för pressningar i 

konad presskanal med klack (Wfriktion klack). För att få friktionsenergin vid 

pressningar i konad presskanal utan klack (Wfriktion utan klack) summerades 

energianvändningen över Lutan klack mm förflyttning för pressningar med 0,75 g + 

o,25 g material (testserie 7–9).  

För att beräkna energianvändningen för strömningsmomentet vid pelletering i 

konad presskanal utan klack (testserie 4–3) användes ekvation 4 där Wkomp 0,25 

hämtats från testserie 7–9. För pelletering i konad presskanal med klack 

(testserie 4–6) användes ekvation 5 där Wkomp 0,25 hämtats från testserie 10–12.  

𝑊𝑠𝑡𝑟ö𝑚 𝑒𝑗 𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝 0,25 − 𝑊𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘        (4) 

𝑊𝑠𝑡𝑟ö𝑚 𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘 = 𝑊𝑡𝑜𝑡 − 𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝 0,25 − 𝑊𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑐𝑘        (5) 
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3. Resultat 
Samtliga resultat redovisas i tabell II. Lutan klack var 5 mm för samtliga 

partikelstorlekar och Lklack var 4 mm för samtliga partikelstorlekar.  

Tabell II. Resultat för pelletering av gran i singelpelletspress.  

Partikelstorlek [mm] 0–0,5 STDAV 0,5–1 STDAV 1–1,4 STDAV 

Wtot [J/pellet] 44 0,8 42 3,6 46 2,6 

Fflow med klack [kN]  18  2,8 17 4,4 16  2 

FFlow utan klack [kN] 4,6 0,6 3,6 0,2 5 0,3 

Wkomp 0,25 med klack 

[J/0,25 g]  

13 1,9 14 1,2 19 1,7 

Wkomp 0,25 utan klack 

[J/0,25 g]  

7  0,9 8  0,4 10 0,7 

Lutan klack [mm] 5 0,3 5 0,5 5 0,4 

Lklack [mm] 4 0,9 4 0,2 4 0,4 

Wfriktion klack [J/pellet] 5,8 0,4 5,8 0,3 6,5 0,3 

Wfriktion utan klack [J/pellet] 7,0 0,8 6,5 0,1 7,5 0,6 

Wström med klack 

[J/pellet] 

25 0,84 23 3,6 20 1,2 

Wström utan klack 

[J/pellet] 

7 1 1 0,6 4 1 

 

3.1. Fflow, komprimering och friktion. 

Fflow och komprimeringsenergi redovisas i tabell II. Medelvärdet av kraften då 

materialet gick från att komprimeras till att börja strömma, Fflow, var som lägst 

för pelletering i konade presskanaler med klack då en partikelstorlek på 1–1,4 mm 

användes. När en konad matris utan klack användes var det en partikelstorlek på 

0,5–1 mm som gav lägst Fflow. För testserie 4–6 var Fflow 3–5 gånger högre än för 

testserie 1–3. Då inga trender eller skillnader i resultat för Fflow och 

komprimeringsenergi kan ses för de olika partikelstorlekarna tycks 

partikelstorleken inte påverka Fflow och komprimeringsenergin markant. 

Komprimeringsenergi redovisas i tabell II.  
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Friktionsenergi redovisas i figur 10. Medelvärdet av Wfriktion utan klack var 7 J/pellet 

för testserie 7. För testserie 8 var Wfriktion utan klack 6,5 J/pellet och 7,5 J/pellet för 

testserie 9. Medelvärdet av Wfriktion klack för olika partikelstorlekar 5,8 J/pellet för 

testserie 10 och 11, samt 6,4 J/pellet för testserie 12. 

 

Fig. 10. Friktionsenergi för pelletering med tre olika partikelstorlekar och två olika sträckor. 

3.2. Strömningsenergi 

Den totala energianvändningen för pelleteringsprocessen, Wtot, vid pelletering i 

konade presskanaler med klack varierade inte märkvärt mellan 

partikelstorlekarna. Inte heller Wström för tester utförda i presskanaler med klack 

varierade mellan partikelstorlekarna. Wström för testserie 1–3 gav en viss variation 

mellan partikelstorlekarna där lägsta Wström på 1 J/pellet åstadkoms i testserie 2. 

Wtot samt strömningsenergi för de olika konade presskanalerna redovisas i figur 
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Fig. 11. Energianvändning för pelletering, strömning och strömning i matris utan klack för tre 

olika partikelstorlekar. 

Ingen större skillnad för strömningsenergin noterades mellan 

partikelstorlekarna vid pressning i matrisen med klack, men en liten variation i 

kunde ses för strömningen i konad matris utan klack.  Strömningsenergin för 

strömning utan klack var som lägst då partikelstorleken 0,5–1 mm och högst för 

partikelstorlek 0–0,5 mm. Strömningsenergin står för 43–57% av Wtot, se figur 

12. 

Fig. 12. Andel av Wtot för tre olika partikelstorlekar som friktion och komprimering, strömning 

i kona samt strömning av material på klack står för.  
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4. Diskussion 

4.1. Fflow, komprimering och friktion 

I tabell II ser vi att Fflow är högre för matriser med klack, testserie 4–6, jämfört 

med matris utan klack, testserie 1–3. Denna ökning kommer från att materialet 

som befinner sig på klacken kräver en högre kraft för att förflyttas in mot 

inströmningskonan jämfört med det material som befinner sig ovanför och inuti 

inströmningskonan. En ökad Fflow leder då till en högre komprimeringsenergi för 

pelleten, se tabell II. Matrisen med klack är utformad så att klacken innesluts av 

en stålvägg för att materialet ska ligga kvar i matrisen. I en industriskalig matris 

kommer dock klacken ej att inneslutas av en vägg, utan avgränsa till fler 

konöppningar. Material kommer då att pressas mot material som ligger runt en 

annan inströmningskona i matrisen. Material kommer då att pressas mot sig 

självt snarare än mot en stålvägg, vilket kan ge andra Fflow. Tester i en matris likt 

den som använts i denna rapport kan då ge ett bra riktvärde för hur klacken 

påverkar Fflow och pressningen och för att få exakta data för vilken Fflow som krävs 

för att påbörja strömningsmomentet i en matris med fler presskanaler krävs då 

tester i en större matris för att undersöka situation där material pressas mot 

material. 

Friktionsenergin för testserie 7–9 som används för beräkningar av 

strömningsenergi i konad matris utan klack är högre än den för testserie 10–12 

som används för konad matris med klack, se figur 10. Detta kommer från att den 

längd pelleten har pressats ner i presskanalen för de två matristyperna skiljer 

med 1 mm. Detta är en konsekvens av att materialet i matrisen med klack 

komprimerades mer än materialet i matrisen utan klack i och med den 

kompression som sker av materialet ovanför inströmningskonan [16]. Med ökad 

kompression trycks materialet ihop mer ovanför inströmningskonan och får en 

högre densitet. En mindre volym material flödar då ner mot inströmningskonan 

jämfört vid testerna i den konade matrisen utan klack. Detta ger då att för att 

tillverka pellets av samma dimensioner med de olika metoderna krävs fler 

pressningar vid användande av en matris med klack. Undersöks 

energianvändningen istället i J/mm ser vi ingen större skillnad i friktionsenergi 

för de olika matriserna. Detta visar att friktionsenergin inte påverkas av klacken. 
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4.2. Strömningsenergi 

Den energi som används för att pressa och bryta av materialet på klacken är den 

del i strömningsmomentet som kräver mest energi, se figur 11. 

Strömningsenergin för pelletering med klack, Wström med klack, varierade något och 

var som lägst för partikelstorlek 1–1,4 mm, se figur 11. Detta påverkade dock inte 

den totala energianvändningen. Detta tyder på att partikelstorleken inte påverkar 

energianvändningen. Strömningsenergin stod för 43–57% av Wtot, se figur 12, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning [15]. 

4.3. Förberedning av material 

Vid förberedning av materialet finns det utrymme för vissa felkällor när det 

kommer till hur enhetlig fukthalten var i materialet. Om materialet inte blandats 

tillräckligt väl och fått en enhetlig fukthalt kan fukthalten variera i massan. Då 

fukthalt kontrollerades genom undersökning av mindre mängder spån från en 

större samling fuktat eller torkat spån kan det material som använts i kontroller 

ha högre eller lägre fukthalt jämfört med resten av spånen. Att få en enhetlig 

fukthalt i de spån som används i industriskaliga matriser kan därför vara svårt, 

samt att matrisens höga temperatur torkar spånen i matrisen.  
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5. Slutsats 
Baserat på de resultat som presenterats i denna rapport påverkar inte 

partikelstorleken energianvändningen vid pelletering av granspån med en 

fukthalt på 10%. Strömingsenergin står för 43–57% av den totala 

pelleteringsenergin. Energin som krävs för den delen av strömningen där 

material som befinner sig över utrymmet mellan presskonorna pressas står för 

35–52% av den totala pelleteringsenergin.  
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