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SAMMANFATTNING 

Minskad tillgång på fossila material och ökade energibehov i värden skapar ett behov 

av att utveckla alternativa och miljömässigt hållbara lösningar. Biobränsle har därför 

växt till en av de viktigaste förnyelsebara energikällorna i målet mot ett 

koldioxidneutralt samhälle. Dock skapar det obearbetade biobränslet problem, på 

grund av den höga fuktkvoten, mellan 50-150 %. Som en följd finns ett torkbehov 

som måste lösas på ett miljö- och energieffektivt sätt. Idag står torkningen av 

biomaterial innan pelletering för 25 % av den totala kostnaden vid pelletstillverkning. 

Kostnaden för att torka biomaterialet gör det viktigt att effektivisera torkningen, 

samtidigt bidrar torkningen till utsläpp av miljöfarliga ämnen såsom terpener. 

Torkningen måste dessutom ske med jämn kvalitet, så att biomaterialet håller 

konstant och homogen fukthalt för att möjliggöra effektiv processering. Beroende på 

vad biomaterialet skall användas till krävs olika torkhalter. Ideal fuktkvot för 

förbränning är till exempel 15-25 %, medan för pyrolys skall fuktkvoten helst ligga 

mellan 5-10 % för en effektiv och högkvalitativ process. För pellets skall fuktkvoten 

idealt ligga mellan de två nämnda processerna, nämligen 8-12 %. Tre vanliga 

torkartyper för torkning av biomaterial är roterande torktrumma, bandtork och 

pneumatisk tork. 

I detta arbete bestäms tryckfallet i en pneumatisk tork. Pneumatisk tork fungerar 

genom att ett luftflöde transporterar och torkar ett vått material. Fördelarna med en 

pneumatisk tork är den korta torkningstiden, samtidigt som materialet får en jämn 

fuktkvot. Den korta torktiden bidrar dessutom med att utsläpp av lättflyktiga 

organiska föreningar (VOC) såsom terpener är små jämfört med de andra två nämnda 

torkarna, samt att brandrisken är låg. Kostnaden för pneumatisk torkning är dock 

högre på grund av det höga gasflödet som krävs jämfört med materialflödet, samt 

svårigheter med att effektivt separera det torkade materialet från luftflödet. 

Det skapades en modell som predikterade tryckfallet i en pneumatisk tork, och 

verifiera det simulerade tryckfallet mot ett praktiskt uppmätt tryckfall på en 

pneumatisk torkanläggning. På detta sätt skapades en modell som kan undersöka 

olika material- och luftflöden, och hur de påverkar tryckfallet. Arbetet ger förslag på 

hur tryckfall och hastigheter kan beräknas dels i regionen för accelerationen av 

materialflödet, vid stationärt flöde samt i U-böjar. För att anpassas till det praktiskt 

uppmätta tryckfallet användes därefter ett korrigeringssamband som skapades 

genom observationer från en kalibrerande körning för den pneumatiska 

torkanläggningen. 
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Resultaten av modellen stämmer överens med forskning inom pneumatisk transport 

och torkning. Modellen gav med hjälp av korrigeringssambandet ett mycket bra 

resultat över hur tryckförlusterna varierar över sträckan i en pneumatisk transport. 

Tryckfallet var som väntat större för högre material- eller luftflöden. Då sågspånet 

accelererade till sin maxhastighet på en sträcka mellan 0,4-0,6 meter, beroende på 

luftflödets hastighet, krävs fler mätpunkter i regionen mellan 0-0,6 meter för att 

bättre kunna konstatera exakt hur tryckfallet under spånets acceleration sker. 

Skillnaden mellan det praktiskt uppmätta och det simulerade tryckfallet var aldrig 

mer än 7,0 % för de flöden som undersökts i detta arbete. Då man bortsåg från 

mätpunkten vid 0,4 meter var skillnaden mellan uppmätt och simulerat tryckfall aldrig 

mer än 4,4 %. Om värmeöverföringen mellan materialet och luften tas med i 

modellen, kan den användas för att prediktera energiåtgång och behövd längd för att 

uppnå önskad fuktkvot på materialet.  
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ABSTRACT 

The reduced availability of fossil fuels and the increasing energy demand in the world 

creates a need to develop solutions that are financial and environment sustainable. 

Biofuels has grown to become one of the most important renewable energy sources 

in the target towards a carbon neutral society. Although the high moisture content 

ranging between 50-150% for unprocessed biofuels causes problems. As a result, 

there is a drying demand that has to be solved in an energy efficient and 

environmental friendly way. As of today, the drying of biomaterials pre pelletizing 

stands for 25 % of the total cost in pellets production.  

The cost to dry biomaterials makes it important to improve the efficiency of the 

drying process. Simultaneously the drying process causes emissions of hazardous 

substances such as terpenes. The drying must also in a consistent quality so that the 

biomaterial is made to hold constant and uniform moisture content to enable 

efficient processing. Depending on the usage of the biomaterial, there is a different 

demand of the final moisture content before processing. The ideal moisture content 

for combustion for example ranges between 15-25 %, while pyrolysis would rather 

have moisture content between 5-10 % for effective and high quality processing. The 

ideal moisture content pre pelletizing is between the two mentioned processes, 

namely 8-12 %. Three common dryers used to dry biomaterials are rotary dryers, 

conveyor dryer and pneumatic dryer. 

In this thesis the pressure drop in a pneumatic dryer is predicted. A pneumatic dryer a 

airflow simultaneously conveys and dries the wet material. Perks of a pneumatic 

dryer is the short amount of time required to dry the material, and simultaneously 

deliver uniform moisture content. The short time required also contributes to 

minimize the emissions of volatile organic compounds (VOC) like terpenes compared 

to the other two mentioned types of dryers and the risk of fire during the drying 

process. Although because of the high airflow compared to the material flow, 

pneumatic drying is costly and has difficulties with separating the dried material from 

the airflow. 

A model to predict the pressure drop in a pneumatic dryer was created. The 

simulated pressure drop was then verified against a practically measured pressure 

drop for a pneumatic dryer. In this way a model was created to examine the pressure 

drop for a variety of material- and airflows. The thesis suggests how to calculate the 

pressure drop and velocities for the accelerating region, steady state and U-bend of 

pneumatic conveying. To better predict the pressure drop according to the actually 

measured pressure drop a correction equation was presented. 
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The results of the model are consistent with the research in pneumatic conveying and 

drying. The model gave with the usage of the correction equation a very good 

prediction on how the pressure drop varied over the length of the pneumatic 

conveying. The pressure drop was as expected larger as the airflow or material flow 

increased. As the sawdust accelerated on 0,4-0,6 meters there is required more 

points of measurements in the region between 0-0,6 meters to better establish 

exactly how the pressure drop in the accelerating region varies. The difference 

between the practically measured and the simulated pressure drop was never 

exceeded 7,0 % for the different flows investigated in this thesis. When disregarding 

the measure point at 0,4 meters the difference between measured and simulated 

pressure drop never exceeded 4,4 %. If one would include the heat transfer between 

the material- and airflow, the model could be used to predict the energy 

consumption and required length to achieve desired moisture content on the 

material. 
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1. INLEDNING 

Minskade oljetillgångar och ökat energibehov i världen skapar ett behov av att 

utveckla energieffektiva alternativ samt att förbättra existerande lösningar för att 

möta morgondagens krav. Europeiska Unionen (EU) har till exempel stiftat ett 

klimatmål på ett 20 % energieffektivare samhälle från 2010 till 2020 [1]. I 

Centraleuropa är fortfarande olja, naturgas och kol det vanligaste sättet att leverera 

energi och värme till hushållen och industrin [2], och sett till hela världen stod 2004 

fossila bränslen fortfarande för hela 84 % av den totala energiproduktionen [3]. År 

2013 var väldens behov av fossila bränslen till energiproduktion densamma som 2002 

[4]. Trots en 30 % ökning av förnyelsebara energialternativ mellan 2012 och 2013 

globalt, stod kolkraft för täckningen av mer än 50 % utav det ökade energibehovet för 

samma period [4]. Detta gör att behovet av en ökad produktion av ekonomiska 

förnyelsebara alternativa energikällor är stort.  

Biobränslen spelar en allt större roll för att ersätta icke förnyelsebara energikällor i 

målet mot ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Det är därför viktigt att 

förbättra och effektivisera produktionen av biobränsle både från en ekonomisk samt 

ekologisk synpunkt för att kunna utnyttja energikällan till dess fulla potential. I 

Sverige gynnas förnyelsebara bränslen mycket genom höga skatter på 

koldioxidutsläpp [5]. Detta har gjort att produktionen av energi från biobränslen ökat 

med 100 % de senaste 25 åren [6]. Ökningen har framförallt skett genom en ökad 

användning av biprodukter från skogs- och träindustrin i Sverige, såsom bark, flis och 

sågspån [5]. Sverige var det land 2002 som använde mest pellets i hela Europa, med 

en årlig förbrukning motsvarande 1 miljon ton per år [7]. På senare år har 

användingen av förädlade trädbränslen i Sverige, såsom pellets avstannat och 

minskat, det är trots det en 50 % högre användning av förädlade biobränslen 2012 

jämfört med 2002 [8].  

1.1 Torkning av biomassa 

Ett problem med att använda obehandlad biomassa som energikälla är dess höga 

fuktkvot, som varierar mellan 50-150 %. Detta skapar problem i processer som 

använder biomassa och för lagring av massan. Om man skall lagra biomassan får den 

maximalt ha en fukthalt på 20 % för att minska mögelangrepp och förmultning [9]. 

Som följd av den höga mängden fukt måste biomassan torkas till en fukthalt mellan  

5-25 % innan den kan appliceras i en slutprocess för att utvinna till exempel energi. 

Det är även väldigt viktigt att torkningen levereras i en jämn kvalitet, så att hela 

biomassan får en homogen fukthalt för att senare effektivt kunna processeras [3].  
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Själva torkprocessen är energikrävande, vilket gör det viktigt att effektivisera 

processen. Till exempel står kostnaden för att torka biomassan innan pelletering för 

25 % av den totala produktionskostnaden [10]. Framförallt är kostnaden för att torka 

biomassan beroende av elenergipriset, vilket skapar ett behov av både miljömässiga 

och ekonomiska skäl att effektivisera torkprocessen genom att minimera framförallt 

elenergiåtgången. Eftersom biomassa självantänds när den når en temperatur mellan 

260-285˚C, innebär det en teknisk begränsning i vilka temperaturer och 

exponeringstider som kan användas i torkningsprocessen [3].  

Torkningen orsakar även utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC).  Eftersom 

VOC är miljöfarliga, då de genom reaktion med kväveoxider samt solljus bildar till 

farliga ämnen, som till exempel marknära ozon [11]. I små utsläpp är inte VOC farliga, 

däremot kommer problem vid höga koncentrationer. Man har kunnat koppla utsläpp 

av VOC till skador på både fält och skogar. Utsläpp av VOC skadar även människor då 

det irriterar luftvägarna och lungorna [12]. Framförallt utsläpp av terpener brukar 

nämnas som viktiga att övervaka och minska. Vissa av terpener har väldigt kort 

livslängd, vilket gör att utsläpp av dem förstör närmiljön snabbt [11]. Utsläppen av 

VOC är kopplat till fukthalten på biomassan, där en hög fukthalt ger höga utsläpp. 

Förbränning av blöt biomassa är inte bara ineffektivt ur energisynpunkt, utan skapar 

även större utsläpp av VOC än om biomassan torkas innan förbränningen[5]. 

Vattnet i biomassa som till exempel sågspån och flis är uppdelat i fritt vatten och 

bundet vatten. Figur 1 visar hur fukthalten och temperaturen på biomassan varierar 

under torkning [13]. Under avlägsnandet av det fria vattnet håller biomassan en 

förhållandevis konstant temperatur, samtidigt som fuktigheten minskar. När den når 

en kritisk fibermättnadspunkt är allt fritt vatten borta, vilket sker vid en fuktighet 

kring 20-25% för sågspån [14]. Då kommer istället hastigheten för hur snabbt 

diffusion av vattnet sker inom biomassan vara den begränsande hastigheten för hur 

snabbt torkningen kan ske [15]. Denna hastighet beskriver hur snabbt vattnet i 

biomassan transporteras ifrån fuktiga områden till torra, till följd av önskan att 

utjämna fuktigheten i hela biomassan. Detta gör att torkningen sker i avtagande 

hastighet efter att det fria vattnet har avlägsnas, samtidigt som materialet börjar 

värmas upp av det varma luftflödet [13].  
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Figur 1. Visar hur fukthalten och temperaturen varierar hos biomassa under en torkprocess [13]. 

För att torka biomassa industriellt används oftast tre olika typer av torkar, nämligen 

roterande trumtork, bandtork eller fluidiserad tork [13]. 

Roterande torktrumma är en av de vanligaste teknikerna att använda för att torka till 

sågspån samt flis. En roterande torktrumma fungerar genom att transportera in våt 

biomassa samt ett torrt gasflöde i ena änden av torken. Själva trumman roterar, vilket 

skapar en jämn torkning av samtliga spån, samt ökar kontaktytan mot gasflödet [3]. 

Samtidigt rörs spånen sakta framåt för att i andra änden transporteras ut på 

undersidan av torken, samtidigt som det fuktiga gasflödet forslas bort på ovansidan. 

Det varma gasflödet i torken varierar vanligtvis mellan 200-500˚C, men vid höga 

temperaturer används oftast korsflöde mellan luften och biomassan [3]. Detta för att 

undvika att torr biomassa möter ett högtempererat gasflöde, och på så sätt minska 

brandrisken i torkprocessen. På grund av den långa vistelsetiden i en roterande 

torktrumma sker ofta lite övertorkning vilket resulterar i förhållandevis höga utsläpp 

av VOC, samt omotiverat hög torkkostnad. Utsläppen gör att det krävs 
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kompletterande luftfilter för att rena gasflödet [5]. Roterande torktrumma är trots 

nackdelarna vanlig, då den är driftsäker och ger jämnt torkresultat [3]. 

Bandtork fungerar genom att biomassan åker på ett band samtidigt som varm torr 

luft flödar över massan. Denna torkmetod innebär att fukthalten i biomassan varierar 

med tjockleken på biomassan, vilket vid ett för högt flöde ger ett ojämnt torkresultat. 

Temperaturen på gasflödet i en bandtork tork hålls ofta mellan 80-150˚C. Fördelen 

med en bandtork är dess låga investeringskostnad, dock upptar den en större area än 

både roterande torktrumma och pneumatisk tork [3]. 

En pneumatisk tork drivs genom att biomassan transporteras in i en trumma där ett 

varmt luftflöde torkar och driver massan framåt i trumman. Luftflödet skapar ett 

övertryck som övervinner gravitationen samt friktionen som verkar på partiklarna, 

vilket gör att partiklarna transporteras med flödet. Principen med vilka krafter och 

flöden som en partikel utsätts för under pneumatisk torkning visas i figur 2 [16]. 

Genom användandet pneumatisk torkning kan torktiden minska väsentligt jämfört 

med de två tidigare alternativen till följd av den stora kontaktytan gasflödet får med 

biomassan. Den stora kontaktytan och spridda materialflödet skapar även en jämn 

fukthalt i den torkade biomassan. Den korta transporttiden resulterar även i att 

utsläpp av VOC, samt av andra nedbrytningsprodukter blir låga [5]. Problemen med 

pneumatisk torkning är att kostnaden blir hög på grund av det höga flödet av varm 

gas jämfört med materialflödet, detta kan till viss del avhjälpas hjälp av återledning av 

gasflödet [7]. Det höga gasflödet skapar även svårigheter att rena det från VOC och 

andra flyktiga ämnen som biomassan har släppt [3]. Svårigheter att separera den 

torkade biomassan från gasflödet, korrosion och slitage är andra nackdelar med 

pneumatisk torkning[5].  
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Figur 2. Visar krafterna en enskild partikel blir utsätt för under en fluidiserad torkprocess [16]. 

Det finns tekniska lösningar på många av problemen med torkarna, som till exempel 

användandet av flera uppsamlingscykloner vid pneumatisk torkning för effektivare 

separation av biomassan eller luftfilter. Dessa adderar ofta nackdelar i sig, vilket gör 

att utvärderingar måste göras vid val av torkartyp utifrån tekniska, kostnads och 

miljömässiga aspekter. 

Figur 3 visar några vanliga slutprodukter som kan utvinnas ifrån biomassa, beroende 

på vilken process som används efter torkfasen, samt vilka de rekommenderade 

fuktkvoterna för respektive process är för att uppnå maximal kvalitet [3]. 

Pelletering används för att förbättra energihalten på biomassan genom att pressa 

ihop den till små kompakta cylindrar. Samtidigt blir lagring och frakt enklare genom 

att pelletera biomassan. År 2010 användes 14,3 miljoner ton pellets globalt, varav 10 

miljoner av dessa var i Europa [10]. Samtidigt kan en effektiv pelletering inte ske från 

blöt biomassa, utan den måste torkas till mellan 8-12% [11].  

Vid förbränning omvandlas biomassan genom reaktion med syre, till en 

förbränningsgas som kan användas som direkt värmekälla eller för att värma upp 

ånga. Ångan kan senare föras genom en turbin för att producera el. Förbränning av 

en våt biomassa minskar förbränningstemperaturen, ökar emissionen av lättflyktiga 

organiska föreningar (VOC) och andra icke önskvärda partiklar, samtidigt som 
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effektiviteten i förbränningsprocessen blir lägre eftersom energi går åt till att även 

förånga vatten [17]. Energieffektiviteten kan öka mellan 5-15 % genom att använda 

torkad biomassa jämfört med våt. För effektiv förbränning skall fukthalten hos 

biomassan variera emellan 15-25 %. [3] 

Vid förgasning reagerar biomassan med en bestämd mängd luft, vattenånga eller syre 

vid höga temperaturer för att bilda kolmonoxid och vätgas. Denna gasblandning kallas 

syntesgas och kan senare användas som drivmedel i förbränningsmotorer. Även i 

förgasning spelar fukthalten på biomassan en stor roll då andelen tjära som bildas 

under processen ökar väsentligt vid höga fukthalter. Även energieffektiviteten under 

förgasningsprocessen är beroende av fukthalten som optimalt bör variera mellan  

10-20 %. [3] 

Pyrolys är en process där biomassan utsätts för hög värme (200-800˚C) i en syrefri 

miljö under allt ifrån några minuter till timmar beroende på önskad slutprodukt, där 

till exempel kol bildas genom att utsätta biomassan för låga temperaturer under en 

lång tid [3]. Fukthalten under en pyrolys påverkar framförallt effektiviteten, men även 

kvalitén på oljan som produceras. För en optimal pyrolysprocess skall fukthalten på 

biomassan variera mellan 5-10 % [3]. 
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           Figur 3. Vägen från våt biomassa via vanliga typer av torkanläggningar till slutprodukter.  
           Procentsatserna representerar rekommenderad fuktkvot för respektive process [3]. 

1.2 Pneumatisk torkning 

Olika försök har gjorts för att öka energieffektiviteten under en pneumatisk transport 

och torkning. En av metoderna som används är att försöka manipulera gasflödet, för 

att på ett sådant sätt skapa en effektivare transport.  

Narimatsu et al. [18] konstaterade att de parametrarna som var viktigast att försöka 

optimera för att uppnå maximal effektivitet i processen, framförallt var gasflödets 

hastighet samt partiklarnas massflöde. Vidare konstaterade Güner et al. [19] att 

gasflödeshastigheten även är starkt knuten till nötning och korrosion.  

Hur förändring av luftflödet påverkar den pneumatiska transporten har undersökts 

bland annat av Rinoshika et al. [20]. Det konstaterades hur ett hinder formad likt en 

sanddyn placerades för att förändra luftflödets hastighet och rikting samt hur det 
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påverkade energieffektiviteten i en horisontell pneumatisk transport. Det 

konstaterades vilken den optimala placeringen för hindret var. Man fann att en 

placering av hindret vid materialnedsläppen möjliggjorde en sänkning av 

gasflödeshastigheten med 19 % utan att sedimentering startade hos biomassan. 

Denna sänkning gav i sin tur en energisparning motsvarande 34 %. 

Även Li et al. [21] undersökte förändrat luftflöde påverkade energiåtgången. Genom 

installationen av en virvelbildare kunde ett mer fördelaktigt flöde skapas som 

minskade den behövda gasflödeshastigheten vid pneumatisk tranport. Samtidigt 

bidrog virvelbildaren med att minska slitage samt ökade energieffektiviteten. Samma 

resultat kunde avläsas när tester på vertikal pneumatisk transport genomfördes [22]. 

En pneumatisk torkanläggning undersöktes av Ibramhim et al. [23] som konstaterade 

att appliceringen av en virvelbildare förbättrade torkprocessen, dock bidrog 

installationen med att skapa ett högre tryckfall i torkanläggningen. Det kunde även 

konstateras att virvelbildaren fungerade bättre på små partiklar, då dessa svarade 

snabbare än tyngre och större partiklar. Gasflödets konstaterades ha högst 

temperatur mitt i flödet för en pneumatisk tork med virvelbildare, jämfört med en 

tork utan virvelbildare där högst temperatur fås längs med rörväggarna. Även 

partiklarnas temperatur under torkprocessen kunde konstateras sjunka genom 

appliceringen av en virvelbildare. 

Hur valet av gasflödesmedie påverkar energieffektiviteten hos en pneumatisk 

torkanläggning har undersökts av Choicharoen et al. [24]. Man kunde då konstatera 

att användandet av ånga vid 170˚C som återcirkulerades hade ett energibehov på 4,1 

MJ/kgvatten avlägsnat. Ångan var då 95 % energieffektivare än användningen av luft vid 

170˚C utan återcirkulering, som hade energibehovet 8,0 MJ/kgvatten avlägsnat. Användes 

återcirkulering av ångan respektive varmluftflödet vid 170˚C var ångan 46,0 % 

energieffektivare. Den lägst uppmätta energikonsumtionen var 3,1 MJ/kgvatten avlägsnat 

för ånga som höll 190˚C och återcirkulerades. Choicharoen et al. [24] kunde 

konstatera att ökat ångflöde, ångtemperatur och biomassaflöde alla leder till ökad 

vattenförångningstakt. Det kunde även konstateras att 

värmeöverföringskoefficienten är oberoende av ångtemperatur, och ökande vid ökat 

massflöde. Nimmol et al. [25] konstaterade däremot att 

värmeöverföringskoefficienten minskade med ökad lufttemperaturen. 

Många fall av modellering av en pneumatisk tork har gjorts för att försöka möjliggöra 

optimering av processen. Pelegrina et al. [26] skapade en endimensionell modell av 

en pneumatisk tork i rörets längdriktning, för att kunna undersöka torkhastighet, 

torrhalt, tryckfall och partiklarnas hastighet i en pneumatisk torkanläggning. 
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Baeyens et al. [27] undersökte torkningen av det fria vattnet hos biomassa. Genom 

att använda data från flera torkanläggningar skapades ett samband mellan Nusselts 

tal och partiklarnas Reynoldstal. Detta användes därefter för att möjliggöra 

beräkningen av värmekoefficienten och den pneumatiska torken behövda längd för 

att uppnå önskad fuktkvot. 

Hur partikel-partikel kollisioner samt turbulenta materialrörelser i en pneumatisk tork 

påverkar värmeöverföring och torkhastighet undersöktes av El-Behery et al. [28]. Det 

konstaterades att genom att ignorera partikel-partikel kollisioner eller turbulenta 

kringspridandet av partiklarna fås en lägre värmeöverföring och torkhastighet. 

Tryckfallet i en U-böj undersöktes av Ghosh et al. [29], vid vertikal samt horisontell 

pneumatisk transport. Man konstaterade att lägst tryckfall kunde fås då U-böjens 

svängradie var fem gånger större än rörets radie. Man kunde även konstatera att 

tryckfallet i en U-böj var oberoende av gasflödeshastigheten vid en specifik kurvradie. 

Även Ma et al. [30] konstaterade att tryckförlusterna minskade signifikativt då 

svängradien ökade ifrån en till tre gånger rörets radie. Vid större svängradie avtog 

minskningen av tryckfallsgradienten. Däremot fortsatte tryckfallet över u-böjen att 

minska, ända tills svängradien var sex gånger rörets radie då tryckfallet började öka. 

Genom att undersöka och modellera den accelererande regionen hos en pneumatisk 

tork konstaterade Dzido et al [31] att det var korrekt att använda samma samband för 

dragkoefficienten vid acceleration, som används vid stationärt tillstånd. Däremot 

beräknades och föreslogs ett samband för friktionsfaktorn under den accelererande 

regionen, då samband under stationärt tillstånd stämde dåligt med verkligheten. Det 

konstaterades även att tröghetskrafter är dominerande under partiklarnas 

acceleration, för att sedan tryckfallet vid stationärt flöde var mer beroende av friktion 

och gravitation. 

Vid mätandet av fukthalten av den torkade biomassan efter pneumatisk torkning, 

konstaterade Berghel at al. [32] att temperaturen på den utgående ångan/luften 

kunde användas vid produktion av pellets för att mäta fukthalten. Även Benali et al. 

[33] konstaterade att den utgående luftens temperatur kunde användas för att mäta 

fukthalten hos torkade grönsaker. 

1.3 Syfte & Mål 

Syftet med arbetet är att skapa en simuleringsmodell för att beräkna tryckfallet hos 

den pneumatiska torkanläggningen som finns på Karlstads Universitet. Senare 

arbeten kan därefter använda modellen för att kunna effektivisera torkprocessen 

genom att minska energi och tidsåtgången för att torka biomassa, för tillverkningen 

av till exempel pellets. 
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Målet är att skapa en simuleringsmodell som beräknar tryckfallet i en pneumatisk 

transport för olika gas- och materialflödeshastigheter med fokus på tryckfallet under 

accelerationen av materialflödet. Modellen skall även verifieras hur väl den 

predikterade tryckfallet för en variation av gas- och materialflöden.  
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2. METOD 

Arbetet indelades i två delar. En modell skapades i MATLAB applikationen SIMULINK 

som beskriver torken, modellen kalibrerades mot resultaten från en körning. 

Massflödet samt gasflödet varierades i torken, mätningarna verifierades och 

jämfördes emot modellen för att konstatera hur väl tryckfallet i den pneumatiska 

torken predikteras av modellen. 

2.1 Försök 

Anläggningen som användes för de praktiska försöken är en pneumatisk 

torkanläggning i laborationsskala som finns på Karlstads Universitet. Materialflödet 

bestämdes genom en reglerpanel som varierade frekvensen på en lutande 

inmatningsskruv märkt med 1 i figur 4. Materialet kommer in i själva 

torkanläggningen i ett vertikalt parti märkt med 2. Torken startar med ett vertikalt 

parti på 4,2 meter, innan den kommer in i en 180˚ U-böj med en radie på 15 cm. 

Därefter följer en vertikal nedtransport på 4,2 meter, ännu en 180˚ U-böj med radien 

15 cm. Avslutningsvis färdas flödena 4,2 meter vertikalt uppåt, in i en 90˚ U-böj enligt 

tidigare, innan en avslutande horisontell transport på 1,5 meter innan materialflödet 

separeras från gasflödet i en cyklon, se figur 6. Diametern på rören i torkanläggningen 

var 107,1 mm. 

Uttag som kunde det kopplas in u-rör mot för att mäta det statiska trycket, fanns 

monterade i bestämda intervall och är markerade med blåa pilar i figur 6. 

Lägesplaceringarna på de olika uttagen visas i tabell 1. Som referenstryck användes 

det nedersta uttaget som är placerat i nivå med centrum av materialflödesintaget, 

märkt 0 i figur 6. U-rören kopplades därefter mot referenstrycket, för att kunna 

bestämma skillnaden mellan dem olika nivåerna, se figur 5. Gasflödet kan utläsas 

genom en tryckdifferens från en mätare märkt SP1 i figur 6, och en mätare i 

gasutloppet på anläggningen.  



   
 
 

12 
 

 

Figur 4. Visar hur anläggningen ser ut Figur 5. Visar hur u-rören var kopplade
                               under försöken. 

 

Figur 6. Schematisk bild över den pneumatiska torkanläggningen på Karlstads Universitet. 
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                      Tabell 1. Beskriver höjder som uttagen för tryckmätning finns monterat, relativt till 
                      referenstrycket. 

Uttag Lägesplacering [m] 

0 - Referenstryck 0 
1 0,2 
2 0,4 
3 0,6 
4 0,8 
5 1,2 
6 2,2 
7 3,2 
8 4,2 

 

För att kalibrera modellen gjordes flera körningar där övertrycket genererad av en 

fläkt varierades. Detta skapade hastigheter på luften mellan 6,0–8,4 m/s, se tabell 2. 

Under körningen gjordes först en mätning för tryckfallet vid lufthastigheten 6,0 m/s, 

därefter under 7,3 m/s och slutligen 8,4 m/s. För skruvfrekvens som reglerar 

materialflödet användes 30 Hz, vilket motsvarar 2,9 kg/min. Avslutningsvis kördes 

torkanläggningen utan materialflöde, medan mätningar för gasflödeshastigheterna 

6,0, 7,3 respektive 8,4 m/s gjordes. Från dessa mätningar kalibrerades därefter 

modellen, genom en faktor som skapades för att bättre kunna prediktera ett spann av 

flöden på både luft- och materialflödet hos den aktuella anläggningen. 

Efter kalibrering av modellen gjordes ytterligare körningar för att studera hur 

modellen predikterade tryckfallet vid andra luft- och materialflöden. Schemat för 

vilka inställningar som användes på gasflödet samt materialflödet kan avläsas i tabell 

2. Luftflödets hastighet varierades mellan 6,0-12,7 m/s. Materialflödet varierades 

mellan 1-3,9 kg/min. 

Samtliga körningarna gjordes med rumstempererat luft- och materialflöde samt vid 

atmosfärstryck.  
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             Tabell 2. Testmatris över körningar utförda på den pneumatiska torkanläggningen. 

 Gasflödesvariation [m/s] Materialflödesvariation [kg/min] 

Kalibrering  6,0   0,0  
  7,3   0,0  
  8,4   0,0  
  6,0   2,9  
  7,3   2,9  
  8,4   2,9  

Verifiering  6,0   1,0  
av resultat  11,2   1,0  

  12,7   1,0  
  6,0   2,0  
  11,2   2,0  
  12,7   2,0  
  6,0   3,9  
  11,2   3,9  
  11,9   3,9  

 

2.2 Modell 

En matematisk modell gjordes där parametrarna som ändrades var luftens hastighet 

samt materialflödet. Modellen gjordes i SIMULINK vilket är en applikation i 

programmet MATLAB, och bestod av differentialekvationer. Modellen simulerar hur 

materialflödet accelererar samt hur tryckfallet varierar över längden beroende på de 

olika faserna (acceleration av partiklarna, stationär partikelhastighet samt transport 

genom en U-böj). Maximala tidssteget modellen fick ta begränsades till 15 tusendels 

sekunder. 

Hela modellen antogs hålla konstanta förhållanden, det vill säga små variationer i gas- 

och materialflödet försummades. Sambanden avser endimensionell torkning i rörets 

längdriktning, vilket försummar partikel-partikel kollisioner samt kringspridandet av 

partiklarna skapat av det turbulenta gasflödet. Tidigare arbeten har visat att det i de 

flesta fall är ett korrekt antagande [18]. Gasen antas rumstempererad och ideal. 

Egenskaper såsom densitet och dynamisk viskositet för luften har använts för 20˚C 

[34]. Sågspånen har antagits hålla samma form. Densiteten för sågspånen har antagits 

hålla 470 kg/m3 [35], vilket är densiteten för gran vid 15 % fuktkvot. Formfaktorn har 

varierats under simuleringarna mellan 0,7-0,9 [31] men standardvärdet har antagits 

vara 0,8. Medeldiametern som användes är en snittdiameter uppmätt genom att 

mäta 20 spånbitar liggande på en OH-apparat med en genomskinlig linjal jämte sig. 

OH-apparaten riktades därefter mot väggen för att enklare kunna bedöma spånens 

storlek. Medeldiametern som uppmättes på detta sätt var 850 μm. 

2.2.1 Momentbalans 

Pelegrina och Crapiste [26] presenterade momentbalanserna för partiklar (1) och för 

gasflödet (2) nedan. 
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Geometri kan användas för att förenkla arean som gasflödet påverkar partiklarna 

med enligt (3), vilket senare kan användas i momentbalanssambanden (1) och (2). 

   

  
 

   

   
      (3) 

I modellen användes den variant av Pelegrina och Crapiste föreslagna momentbalans 

som användes av Dzido et al. [31], vilken har kombinerat (2) och (3) samt gjort om 

balansen i enheten newton per kubikmeter enligt (4). Dzido et al. [31] ersatte även 
   

 
       

      vilka båda är termer för att anpassa lyftkraften beroende på gas- och 

materialflödena. 

        
  

  
 

 

    
        

                       
 

 
        

     (4) 

Denna balans har därefter anpassats för att bättre spegla hur materialflödet påverkar 

tryckfallet i den befintliga anläggningen, genom att använda C = 2,4 istället för 2,65. 

Luftflödets hastighet beräknades genom (5). Sambandet är givet av en flödesmätare 

[36] och gäller för luft som håller 20˚C och en maximal medietemperatur på 80˚C. 

              
      

  
    (5) 

För dragkoefficienten konstaterades av Dzido et al. [31] att samband för stationärt 

flöde även kan appliceras för regionen där soliden accelererar. För att beräkna 

dragkoefficienten har (6) används, vilket är den dragkoefficient föreslagen av 

Pelegrina et al. [26]. 

                  (6) 

För friktionsfaktorn mellan gasen och väggen användes (7), vilket är en korrelation 

funnen av Blasius 1910. Denna gäller för strömning inuti släta rör. 

           
          (7) 

Friktionsfaktorn mellan partiklarna och rörväggen har varierats beroende på om 

spånen accelererat, nått jämviktsläge eller är i en u-böj. För sågspånet har därför (8) 

används för den sträckan som den accelererar, vilket är ett empiriskt framtaget 

samband för acceleration i pneumatisk transport [31]. För ljudledningshastighet 
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antogs 4000 m/s, vilket är ljudhastigheten för senapsfröer. (9) användes för 

jämviktsläget [26] och (10) för u-böjen [37], vilket är ett empiriskt framtaget samband 

för flygaska. Denna har dock konstaterats fungera väl för andra material [38]. 
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    (9) 

Där A = 0,0126 och B = -0,979 om gasens hastighet var större än 1,5 gånger den 

slutgiltiga partikelhastigheten, definierad i (15). För lägre hastigheter var A = 0,041 

och B = -1,021.  

                   
        

   

   
 
    

   (10) 

2.2.2 Modellanpassning och If-satser 

Förutom faktorerna i (4) försvinner även energi genom friktionen mellan 

materialflödet och väggen. Detta samband anpassades enligt (11) för att även det få 

enheten newton per kubikmeter [11]. 

     
      

 

  
      (11) 

Tryckförlusterna till följd av dragkraften på partikeln, partikel-vägg friktion, gas-vägg 

friktion samt tyngdkraften beräknade enligt (4) och (11), multiplicerades därefter 

med ett korrigeringssamband innan den integrerades för att få ut trycket vid en 

specifik tidpunkt samt läge i den pneumatiska torken. Korrigeringssambandet som 

användes definierades enligt (12). Sambandet skapades genom att jämföra hur det av 

modellen predikterade tryckfallet varierade för de tre olika hastigheter på luft 6,0, 7,3 

och 8,4 samt materialflödena 0 respektive 2,9 kg/min. Denna prediktering jämfördes 

med uppmätt data för samma flöden. Där beroendet av luftflödets hastighet, 

kommer från jämförelsen med det predikterade och uppmätta tryckfallet när 

materialflödet var noll. Beroendet av materialflöde samt materialets hastighet 

uppkom vid jämförelsen av det predikterade och uppmätta tryckfallet vid en viss 

hastighet på luften, samtidigt som materialflödet varierades mellan 0 och 2,9 kg/min. 

De två kombinerade iakttagelserna gav (12) vilket är ett empiriskt framtaget samband 

ampassat för den aktuella pneumatiska torken. 

                                 
  

   (12) 
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Korrigeringssambandet varierar mellan värdena 0,7 och 1,6 beroende på vilka av, i 

detta arbete testade, material- och luftflöden som används. Vid hastigheter på luften 

mellan 9,0 och 9,5 m/s är korrigeringssambandet 1 vid stationärt flöde, vilket gör att 

grundmodellen i stort inte påverkas av korrigeringssambandet för dessa hastigheter 

på luften. 

Materialflödets hastighet samt position, integrerades fram från accelerationen som 

definierades enligt (1). För att kunna använda SIMULINK krävdes en starthastighet för 

att starta modellen, denna antogs vara 0,1 m/s. 

Två if-satser användes för att skifta mellan vilken friktionsfaktor för soliden som var 

aktuell, samt om gravitationsfaktorn verkade positivt eller negativt, beroende på om 

det var vertikal transport uppåt eller nedåt. 

If-satsen för att variera friktionsfaktorn varierade beroende på vilken sträcka som 

partiklarna befanns sig i torken, förutom i accelerationsögonblicket. För starten 

antogs att friktionsfaktorn för acceleration skulle användas till den var mindre än den 

beräknade friktionsfaktorn för stationärt flöde. Detta skedde efter sträckor mellan 

0,6-0,9 m beroende på framförallt lufthastigheten. 

För gravitationskraften spelade enbart sträckan som materialflödet nått från inloppet 

roll. Den horisontella transportsträckan i slutet på den pneumatiska torken 

förenklades till stigande vertikal transport. 

2.2.3 Kompletterande samband 

Här presenteras samband som används för att beräkna av sambanden (5) - (11), det 

vill säga sambanden inte direkt knutna till momentbalansen. 

Reynoldstalet för gasen beräknades enligt (13). För partiklarna beräknades 

Reynoldstalet enligt (14), vilket är taget från Berghel [14] där Reynoldstalet undersöks 

för sågspån i den aktuella anläggningen. 

    
   

 
     (13) 

 

      
      

  
     (14) 

Den slutgiltiga hastigheten definieras enligt (15) nedan, vilket kan ses som den 

teoretiska slutgiltiga hastighetsskillnaden mellan luften och partiklarna. Denna 

användes senare för att bestämma det slutgiltiga Reynoldstalet, vilket definierades 

enligt (16) [26]. 

      
 

 
       

    

    
    (15) 
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     (16) 

Kvoten för hur stor volymfraktion luften tar upp varje sekund i torken definierades 

enligt (17) [31]. 

    
   

     
     (17) 

Motsvarande samband för materialflödet användes (18). 

   
   

       
     (18) 

Gasens massfraktion beräknades enligt (19), och är kvoten mellan gasens massflöde 

och det totala massflödet per sekund. 

   
   

       
     (19) 

Forudes tal beräknades enligt (20). 

   
  

    
     (20) 

Den procentuella skillnaden mellan uppmätta och simulerade tryckfallet beräknades 

enligt (21) för var och ett av de olika driftfallen. Där i representerar det uppmätta 

tryckfallet vid de åtta kontrollpunkterna, och j det simulerade tryckfallet vid samma 

höjd z. 

     
            
 
   

              
 
   

    (21)  
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3. RESULTAT 

3.1 Kalibreringsresultat 

Under kalibreringen mättes förändringarna i tryckfall under körningar då 

lufthastigheten reglerades till 6,0, 7,3 och 8,4 m/s. Samtidigt reglerades 

materialflödet mellan 0 respektive 2,9 kg/min. 

Figur 7 visar den okalibrerade tryckfallspredikteringen från modellen, över sträckan i 

den pneumatiska torkanläggningen. Luftens hastighet var 6,0 respektive 8,4 m/s vid 

ett konstant materialflöde på 0 kg/min för både den uppmätta mätserien, samt för 

det okalibrerade simulerade tryckfallet. 

 

   Figur 7. Visar den okalibrerade tryckfallspredikteringen, samt uppmätta dataserien för 
   lufthastigheterna 6,0 respektive 8,4 m/s vid ett materialflöde motsvarande 0 kg/min. 

Ur figur 7 kan det observeras att det simulerade tryckfallet för lufthastigheten 6,0 

respektive 8,4 m/s är väldigt lika, men att tryckfallet jämfört med dem uppmätta 

serierna är överskattat respektive underskattat. 

Figur 8 visar motsvarande simulerade kurvor och mätserier då anläggningen och 

modellen kördes med materialflödet 2,9 kg/min. 
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 Figur 8. Visar den okalibrerade tryckfallspredikteringen, samt uppmätta dataserien för 
 lufthastigheterna 6,0 respektive 8,4 m/s vid ett materialflöde motsvarande 2,9 kg/min. 

Det går att urskilja ur figur 8 att tryckförlusterna i accelerationsfasen, som gäller för 

den första metern, överskattas för körningen då luftens hastighet var 6,0 m/s 

samtidigt som den underskattas för körningen med lufthastigheten 8,4 m/s. Det kan 

även urskiljas att förlusterna är större för 6,0 m/s än för 8,4 m/s, samtidigt som det är 

tvärt om för de uppmätta serierna. Tryckfallet predikterade bättre för vid 

lufthastigheten 8,4 m/s jämfört med 6,0 m/s både för fallet utan materialflöde, och 

med materialflödet 2,9 kg/min.  

Dessa observationer användes för att skapa kalibreringsekvationen enligt (12), vilket 

resulterade i att tryckfallet därefter predikterade enligt figur 9 för lufthastigheten 6,0 

respektive 8,4 m/s och 0 kg/min. Figur 10 visar det predikterade tryckfallet vid samma 

lufthastigheter, men vid materialflödet 2,9 kg/min. 



   
 
 

21 
 

 

         Figur 9. Visar den okalibrerade och kalibrerade tryckfallspredikteringen vid 
         lufthastigheterna 6,0 respektive 8,4 m/s då materialflödet var 0 kg/min 

 

                  Figur 10. Visar den okalibrerade och kalibrerade tryckfallspredikteringen vid 
                  lufthastigheterna 6,0 respektive 8,4 m/s då materialflödet var 2,9 kg/min 

Ur figur 9-10 kan det observeras att prediktionen av tryckfallet vid 0,4 meter 

fortfarande är väldigt låg. Men då denna mätpunkts värden var väldigt höga jämfört 

med övriga uppmätta mätvärden ansågs kalibreringen lyckad. 

Figur 11 jämför det uppmätta och simulerade tryckfallet efter att modellen har 

kalibrerats med hjälp av (12). Tryckfallet var likt teorin högre vid högre materialflöde. 

Accelerationen av sågspånen samt övervinnandet av den extra friktion och gravitation 
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som sågspånet bidrar med, ökar tryckfallet jämfört med endast luftflöde genom 

anläggningen. 

 

Figur 11. Jämför tryckfallet vid lufthastigheten 8,4 m/s då materialflödet är 0 respektive 2,9 
kg/s. 

3.2 Validering av modellen 

Sträckan som sågspånets hastighet ökar kan avläsas i figur 12. 

 

  Figur 12. Jämför sträckan det tar för sågspånet att uppnå jämviktshastigheten, det vill säga 
  innan torken når stationärt flöde, för olika hastigheter på luften vid materialflödet 2,9 kg/min. 
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De streckade linjerna markerar sträckan det tog för spånen att nå 95 % av hastigheten 

som dem håller vid stationärt flöde. Det vill säga sträckan innan sågspånet nästintill 

nått konstant hastighet. Det kan observeras att sträckan sågspånet accelererar under 

är likartad för samtliga hastigheter på luften. Det kan även observeras att sträckan 

ökar något vid högre hastigheter på luftflödet. Däremot är tiden det tar för sågspånen 

att uppnå konstant hastighet lägre för högre hastigheter på luften. Man kan även 

konstatera att sträckan det tog för sågspånen att uppnå 95 % av sluthastigheten var 

dryga 0,4 meter vid en lufthastighet på 6,0 m/s och knappt 0,6 meter för en 

lufthastighet på 12,5 samt 8,4 m/s. Materialflödet var 2,9 kg/min för samtliga 

hastigheter på luften.  

Resultaten av det praktiskt uppmätta tryckfallet och modellens predikterade tryckfall 

för de olika luft- och materialflödena enligt tabell 2 ovan, redovisas i figur 13- 15.  

I figur 13 går det att se det förutspådda och praktiskt uppmätta tryckfallet vid 

materialflödet 1 kg/min och hastigheter på luften motsvarande 6,0 11,2 respektive 

12,7 m/s. Det predikterade tryckfallet har svårast att följa det uppmätta tryckfallet 

under den första metern i den pneumatiska transporten. Det uppmätta tryckfallet 

efter 0,4 meter kan även observeras bli högre jämfört motsvarande uppmätta 

tryckfall vid 0,2 meter samt efter 0,6 meter vid ökad gasflödeshastighet. 

 

 Figur 13. Predikterat tryckfall av modellen, samt motsvarande praktiskt uppmätt tryckfall. 
 Materialflödet var 1 kg/min och lufthastigheterna varierade mellan 6,0–12,7 m/s. 

Figur 14 visar det uppmätta och predikterade tryckfallet vid materialflödet 2 kg/min 

och hastigheter på luften mellan 6,0–12,7 m/s. Tryckfallen är något högre än figur 13, 

samtidigt som övriga trender gällande prediktering under accelerationen samt vid 0,4 

meter är densamma. 
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 Figur 14. Predikterat tryckfall av modellen, samt motsvarande praktiskt uppmätt tryckfall. 
 Materialflödet var 2 kg/min och lufthastigheterna varierade mellan 6,0–12,7 m/s. 

Figur 15 visar det uppmätta och predikterade tryckfallet vid materialflödet 3,9 kg/min 

och hastigheter på luften mellan 6,0–11,9 m/s. Vid en lufthastighet på 6,0 m/s fås att 

tryckfallet är något högre än det uppmätta tryckfallet, till skillnad från motsvarande 

tryckfall i figur 13-14. 

 

 Figur 15. Predikterat tryckfall av modellen, samt motsvarande praktiskt uppmätt tryckfall. 
 Materialflödet var 3,9 kg/min och lufthastigheterna varierade mellan 6,0–11,9 m/s. 

Tabell 3 visar den procentuella skillnaden mellan uppmätt och simulerat tryck för de 

olika driftfallen. 



   
 
 

25 
 

    Tabell 3. Illustrerar den procentuella skillnaden mellan uppmätt och simulerade tryckfallen. 

  0 kg/min 1,0 kg/min 2,0 kg/min 2,9 kg/min 3,9 kg/min 

Kalibrering 6,0 m/s - 7,0 % - - - 2,8 % - 
 7,3 m/s - 6,0 % - - - 2,7 % - 
 8,4 m/s - 3,5 % - - - 2,0 % - 

Verifiering 
av resultat 

6,0 m/s - - 0,6% - 1,4 % - 1,6 % 

 11,2 m/s - - 4,0 % - 5,9 % - - 5,0 % 
 11,9 m/s - - - - 2,9 % 
 12,7 m/s - - 2,2 % - 6,0,5 % - - 

 

Ur tabell 3 kan det utläsas att differensen mellan uppmätt och det simulerade 

tryckfallet totalt aldrig överstiger 7 %. Det uppmätta tryckfallet var större än det 

simulerade för alla flöden förutom vid materialflödet 3,9 kg/min, då tryckfallet för 

både lufthastigheten 6,0 och 11,9 m/s var större vid simulering. Simuleringarna är 

närmast procentuellt det uppmätta tryckfallet vid lufthastigheten 6,0 m/s. 

Tabell 4 visar samma procentuella skillnad som tabell 3, med skillnaden att 

mätpunkten vid 0,4 meter försummas. 

      Tabell 4. Illustrerar den procentuella skillnaden mellan uppmätt och simulerade tryckfallen          
 utan mätpunkten vid 0,4 m. 

  0 kg/min 1,0 kg/min 2,0 kg/min 2,9 kg/min 3,9 kg/min 

Kalibrering 6,0 m/s - 3,1 % - - - 2,1 % - 
 7,3 m/s - 3,9 % - - - 2,7 % - 
 8,4 m/s - 2,6 % - - - 2,0 % - 

Verifiering 
av resultat 

6,0 m/s - - 0,2 % - 1,2 % - 0,3 % 

 11,2 m/s - - 2,2 % - 3,3 % - - 3,0 % 
 11,9 m/s - - - - 4,4 % 
 12,7 m/s - - 0,5 % - 4,5 % - - 

 

Ur tabell 4 kan det utläsas att skillnaden mellan det uppmätta och simulerade 

tryckfallet var mindre om man bortsåg ifrån mätpunkten efter 0,4 meter. Trenderna 

är i sort densamma som för tabell 3, om än lite mindre procentuell skillnad mellan 

uppmätt och simulerad data. Endast för materialflödet på 3,9 kg/min och 

lufthastigheten 11,9 m/s ökade differensen genom att ignorera mätpunkten vid 0,4 

meter. 

I figur 16 redovisas prediktionen av tryckfallet under hela den pneumatiska torken. 

Materialflödena som användes var 1 respektive 3,9 kg/min och lufthastigheter på 6,0 

respektive 12,7 m/s. 
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Figur 16. Predikterat tryckfall av modellen, vid materialflödena 1 respektive 3,9 kg/min och 
lufthastigheter på 6,0 respektive 12,7 m/s. 

Man kan observera att tryckfallet blir väldigt lågt vid vertikal transport nedåt, speciellt 

vid låga hastigheter på luften. Detta beror på att gravitationen övervinner friktionen 

för sågspånen vilket får den att accelerera. Vid låga hastigheter på luften bidrar 

gravitationen till att successivt få sågspånen att falla snabbare än luftens hastighet. 

Lyftkraften blir då riktad mot rörelseriktningen och bidrar till en tryckökning. De små 

hastighetsskillnaderna gör dock att denna tryckökning är mindre än tryckförlusterna 

till följd av friktion. Vid högre hastigheter på luften blir skillnaden mellan vertikal 

transport nedåt- eller uppåt mindre, då hastighetsskillnaden mellan sågspånen och 

luftflödet minskar men fortfarande är signifikant. Det kan även observeras att 

tryckfallet till följd av U-böjarna inte påverkar materialflödet 1 kg/min lika mycket 

som för materialflödet 3,9 kg/min. 
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4. DISKUSSION 

I detta arbete har tryckfallet under pneumatisk torkning undersökts och en modell för 

att prediktera tryckfallet har skapats. I stort kan simuleringsmodellen anses tillförlitlig 

då liknande resultat har uppnåtts på tidigare undersökningar av tryckfall under en 

pneumatisk transport. Modellen ger även ett bra underlag på var tryckförlusterna 

sker under de första 4,5 metrarna under en pneumatisk transport, speciellt för 

flödena som undersökts i arbetet. Vidare skulle masstransporten som sker vid 

pneumatisk torkning mellan luft- och materialflödet vara en önskvärd 

vidareutveckling. Modellen skulle då kunna användas för att prediktera 

energiåtgången samt längden på torken som behövs för att uppnå önskvärd fuktkvot 

på sågspån. 

4.1 Kalibrering 

I figur 7 och 8 kan simuleringsmodellens prediktion av tryckfallet om inte ett 

korrigeringssamband användes. Både teori och praktik ger att tryckfallet är större om 

lufthastigheterna är högre. Modellen gav dock ett annat utslag, vilket kan bero på att 

sambanden som modellen bygger på delvis är empiriskt framtagna. En annan orsak 

kan vara att luftflödes hastighet i dessa rapporter är högre än 6,0-8,4 m/s som 

undersöktes vid kalibrering. Narimatsu et al. [18] samt Pelegrina et al. [26] fick ett 

liknande resultat med sin simuleringsmodell, där tryckförlusterna var större för 

luftflöden mellan 2-4 m/s än dem för 8 m/s. Många av rapporterna rekommenderar 

lufthastigheter över 10 m/s minimum i en pneumatisk transport och torkanläggning 

för att undvika problem med förstoppningar. I denna anläggning skulle det motsvara 

ett övertryck på 170 Pascal. Man kan dock ha lägre hastighet vid lätta partiklar med 

en stor area som påverkas av luftflödet, samt om materialflödet är mer utspätt. 

I figur 7 och figur 9 kan det ses hur simuleringsmodellen även utan materialflöde 

överskattade tryckfallet jämfört med det praktiskt uppmätta tryckfallet vid 

lufthastigheten på 6,0 m/s. Däremot underskattades tryckfallet något för 8,4 m/s. 

Genom att kalibrera mot luftens hastighet samt sågspånens hastighet, kunde 

underskattningen av tryckfallet i den första metern av den pneumatiska torken 

korrigeras, samtidigt som tryckfallet för framförallt de lägre hastigheterna på luften 

kunde sänkas något för att stämma bättre med det praktiskt uppmätta tryckfallet. Vid 

stationärt flöde kan det ses att tryckförlusterna har ett linjärt förhållande mot 

sträckan i den pneumatiska torken. Detta kan utläsas framförallt ifrån 

simuleringsmodellen, men även från det praktiskt uppmätta tryckförlusterna. Att 

praktiskt uppmätta tryckförlusterna inte är helt linjära efter accelerationssträckan 

beror mest på variationer på tryckdifferensen mellan referenstrycket och den aktuella 

mätpunkten under mätningen. 
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Vidare kalibrering gjordes för att kompensera för materialflödet vilket kan ses i figur 8 

och figur 10, detta färdigställde korrigeringssambandet som redovisas i ekvation (12) 

vars resultat på flödena samt hur materialflödet påverkar tryckfallet visas i figur 9-11. 

Svagheten med simuleringsmodellen är att kalibreringen gjordes för specifika luft och 

materialflöden, vilket minskar dess tillförlitlighet för flöden utanför dem som 

undersökts i denna rapport. Den bedöms ändå ge ett bra resultat på tryckfall även vid 

användandet av närliggande materialflöden och lufthastigheter. Eftersom inga 

mätpunkter efter en U-böj fanns tillgängliga behövs det även undersökas hur 

simuleringsmodellen prediktion av tryckfallet under en sådan innan den används som 

underlag för att dimensionera en torkanläggning. 

Innan användningen av ett korrigeringssamband testades ett antal olika 

friktionsfaktorer samt dragkoefficienter som nämnts i rapporter som behandlar 

pneumatisk transport. Man kunde då se att valet av dragkoefficient eller 

friktionsfaktorn inte var orsaken till att det predikterade tryckfallet till exempel var 

större vid materialflödet 2,9 kg/min och lufthastigheten 6,0 m/s än vid 

lufthastigheten 8,4 m/s, vilket kan ses i figur 8. Det har även undersökts hur valet av 

olika faktorer som skall kompensera för flödestätheten mellan luft och materialet 

påverkar modellen. Dessa faktorer har ofta definierats olika men vid test gav de ofta 

likvärdiga resultat. Forskarrapporter har också visar svårigheter med att prediktera 

tryckfallet vid låga lufthastigheter, vilket skapade behovet av att använda ett 

korrigeringssamband för att anpassa tryckfallet i modellen för den aktuella 

anläggningen. 

Faktorer som spelar stor roll i modellen är formfaktorn och hur stor area hos 

partiklarna som möter luftflödet. En stor area samt en starkt ickesfärisk partikel får en 

större värmeöverföring mellan luften och partiklarna, vilket förbättrar torkprocessen, 

samtidigt får partiklarna större hastighet vilket resulterar i att torkanläggningen 

måste vara längre för att samma torktid skall uppnås. I rapporten användes 0,8 som 

formfaktor, viket motsvarar ett grovt gruskorn [31]. Vid variation av formfaktorn 

förändrades både tryckfallet och accelerationssträckan för partiklarna. Om partiklarna 

är väldigt lika sfärer, och har en formfaktor över 0,9 skapar det ett ökat tryckfall till 

följd av att partiklarna får lägre hastighet jämfört med luften, vilket gör att högre 

hastigheter på luften krävs för att driva partiklarna med luftflödet. 

Sågspån som material är stark ickesfäriska samt oregelbundna vilket skapar en 

svårighet med att finna en tillförlitlig medeldiameter samt formfaktor. Formfaktorn 

skulle på grund av spånens ojämna former kanske vara aningen lägre än antagandet 

0,8, vilket skulle resulterat i ett lägre tryckfall i grundmodellen. Även densiteten av 

sågspånet är svårbestämd då den varierar mycket beroende på fuktkvoten samt 

trädblandningen som användes vid försöken. Mätning av spånen som användes vid 
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verifieringen gav en fuktkvot på 25 %, vilket inte stämmer med densiteten som 

användes i modellen på 470 kg/m3, som var för en fuktkvot på 15 %. Skillnaden i 

tryckfall vid användandet av en helt korrekt densitet, från antagandet, skulle dock 

vara ± 1-2 Pa även för de högre hastigheterna på luften vilket gjorde att densiteten på 

470 kg/m3 godtogs.  

När det gäller tryckförluster bidrar lyftkraften som verkar på partiklarna och 

friktionen mellan gasen och väggen mest. Men även tyngdkraften spelar en 

betydande roll. Däremot står friktionen mellan partiklarna och väggen för en 

förhållandevis liten del, i storleksordningen mellan en tiondel till en femtedel av 

tyngdkraften. 

4.2 Verifiering av simuleringsmodellen 

Simuleringsmodellen gav med korrigeringssambandet ett mycket bra resultat över 

hur tryckförlusterna varierade över sträckan i en pneumatisk transport. För en 

pneumatisk tork kan en faktor som kompenserar för värmeöverföringen adderas. 

Enligt Pelegrina et al. [26] skulle en sådan faktor sänka tryckförlusterna i systemet 

jämfört med ren transport, framförallt vid höga hastigheter. Detta beror på att 

partiklarna krymper något vid förlusten av vattnet, vilket minskar partiklarnas 

hastighet samt massa och därmed tryckförlusterna i vertikal pneumatisk transport. 

Ur figur 12 kan man konstatera att sågspånet accelererade och nådde konstant 

hastighet snabbt. Detta gjorde att mätningen av tryckfallet under accelerationen 

endast består av maximalt tre punkter, vilka var vid 0,2, 0,4 och 0,6,0 meter. Av dessa 

gav mätpunkten vid 0,4 meter konstiga mätvärden. Detta gör att det skulle behövas 

fler mätpunkter i de första 0-0,6 metrarna av den pneumatiska torken för att kunna 

mäta tryckfallet under accelerationen bättre. Men då modellen stämmer väl vid 

senare mätpunkter minskar relevansen med att undersöka just accelerationen vidare. 

Även den korta sträcka det handlar om samt möjligheten att skapa ett helt jämt 

materialflöde minskar möjligheten att få bra mätningar av den statiska tryckförlusten 

under accelerationen, då det handlar om förluster på ett antal pascal. Att sträckan 

det tog för sågspånet att nå 95 % av sluthastigheten inte visade enhetliga resultat 

med ökad lufthastighet, beror främst på att inga exakta mätvärden simulerades fram 

vid just 95 % av sluthastigheten. Detta gjorde att ett närmevärde togs. Om modellens 

maximala tidssteg minskas skulle detta närmevärde bli bättre och mer representativt. 

Ett tydligare samband mellan accelerationssträcka och lufthastighet skulle då kunna 

fås.  

I figur 13-15 kan man se att tryckfallet predikterades väl för materialflöden mellan 1-

3,9 kg/min och lufthastigheter mellan 6,0–12,7 m/s. Från de procentuella skillnaderna 

mellan uppmätt och simulerat tryck visad i tabell 3, kan det ses att för två hastigheter 
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på luften vid massflödet 3,9, var det simulerade tryckfallet aningen högre än det 

uppmätta. Detta kan bero på en överskattning av materialflödets inverkan. Mätningar 

på ännu högre flöde, alternativt upprepningar av identiska praktiska körningar som i 

denna rapport, skulle statistiskt säkerställa hur väl tryckfallet predikterades av 

modellen. I tabell 4 vilken man bortser ifrån mätresultaten vid mätpunkten 0,4 meter 

in i den pneumatiska torken, fick man nästan uteslutande bättre prediktion. Detta 

sker till följd av att tryckfallen underskattas aningen av modellen, vilket gjorde att det 

höga mätvärdet vid 0,4 meter ökade skillnaden. Däremot kan man se att vid 3,9 

kg/min då tryckfallet överskattades i simuleringen blev den procentuella skillnaden 

större till följd av borttagningen av mätvärdet vid 0,4 meter. Att det uppmätta 

tryckfallet var så högt vid just 0,4 meter beror antagligen på att uttaget man mäter 

från på störs. Denna störning kan vara att fukt finns i slangen. Troligast beror felet 

dock på att stålröret slangen är kopplad till, är fastsvetsad aningen annorlunda, eller 

på något sätt stör luftflödet, vilket skapar ett felaktigt tryckfall vid just den punkten. 

Figur 16 som visar det predikterade tryckfallet för hela anläggningen kan användas för 

att ge en bild hur tryckfallet varierar i för olika delarna av anläggningen. Då inga 

mätpunkter fanns tillgängliga efter någon U-böj eller senare på anläggningen, måste 

den dock verifieras innan den används som underlag. Som väntat gav vertikal 

transport nedåt ett lågt tryckfall. Intressant är även hur tryckfallet i U-böjen varierade 

beroende på hur stort materialflöde som användes. Mönstret stämmer här väl med 

teorin, då ett stort materialflöde ökar partikel-partikel friktion. Samtidigt bidrar en 

högre luftflödeshastighet med ökad partikel-vägg friktion, då luften inte hinner 

transportera med sig materialet i en U-böj, speciellt om partiklarna är ickesfäriska 

[29]. Både Ghosh et al. [29] och Ma et al. [30] konstaterade att svängradien skall vara 

fem gånger så stor som rörets radie vid pneumatisk torkning, för att minimera 

tryckförlusterna till följd av svängen. 

4.3 Modellval och antaganden 

Det finns många författare som undersökt och modellerat pneumatisk transport och 

torkanläggningar. En vanlig metod är användandet av ett ekvationslösningsprogram 

såsom applikationen Simulink i programmet Matlab, som även nyttjas i detta arbete. 

Dessa modeller är förenklade med beräkning i en dimension samt kontinuerliga 

flöden. På grund av att alla olika biomassor beter sig olika, och har en egen 

karaktäristik behövs en modifiering av en generell modell för att få en bättre 

prediktering av till exempel värme och fuktöverföring samt tryckfall. Det är även 

vanligt att modeller är gjorda i flera dimensioner i ett 3d modellererings program. 

Dessa begränsas dock av datorkapacitet då dess komplexa karaktär ger en lång 

simulationstid, och svårigheter att få modellen att konvergera mot en lösning. 3D 

modeller används därför inte för att modellera en hel anläggning, utan ett specifikt 
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mer komplicerat parti. Partier såsom en U-böj eller accelerationssträckor är vanliga 

att behandlas med hjälp av ett flödesmodelleringsprogram såsom COMSOL 

Multiphysics. 

I modellen presenterad i detta arbete har det antagits en konstant gashastighet. 

Lufthastigheten i en pneumatisk torkanläggning har undersökts av en rad olika 

författare. Antagandet om konstant hastighet inte är helt korrekt, men då 

hastigheten sjunker väldigt marginellt, kan det ses som ett rimligt antagande. Ett 

användande av en hastighet något lägre än den beräknad genom ekvation (5) skulle 

kunna ge ett bättre resultat, då materialflödet har konstaterats minska luftens 

hastighet något vid kollisionen mellan de två flödena av Dzido et al. [31]. Minskningen 

var dock i storleken några procent, vilket gjorde att felet godtogs och bortsågs ifrån i 

detta arbete. 

I modellen antogs även ljudets hastighet i sågspånen. Antagandet var i detta fall 

väldigt grovt, men användes endast för att beräkna partiklarnas friktionskoefficient 

under accelerationen enligt Dzido et al. [31]. Då tryckförlusterna mellan partikel och 

vägg är relativt små, samtidigt som sträckan den accelererar är kort påverkar detta 

antagande modellen marginellt. 

Antagandet om konstant lufttemperatur på 20˚C stämmer väl vid ren transport. 

Friktion ökar temperaturen på luften något under transporten, däremot inte 

ökningen stor nog för att skapa ett behov av en funktion som varierar densiteten 

beroende på sträcka i transporten. Då pneumatisk torkning och inte bara transport 

sker, har Pelegrina et al. [26] konstaterat att tryckfallet är beroende av hastigheten på 

luftflödet. Vid lufthastigheter över stagnationshastigheten kommer torkningen att 

bidra till något lägre tryckfall till följd av att luftens temperatur minskar något över 

torken, vilket ökar luftens densitet och minskar dess hastighet. Vid 

fluidiseringshastigheten däremot, som är hastigheten då materialet svävar i luften 

utan att transporteras uppåt eller nedåt, bidrar torkningen till ett ökat tryckfall 

genom ökad densitet på materialet, vilket skapar ett ökat krav på högre 

luftflödeshastighet. För en mer korrekt modell skulle inkluderandet av en värme och 

fuktöverföring mellan material- och luftflödet skapa ett behov av att variera 

framförallt luftens men även materialets densitet med dess temperatur och fuktkvot 

under torkning. 

En annan vidareutveckling skulle vara att modellera gasflödet utan antagandet om 

konstant hastighet, för att närma sig verkligheten ytterligare. Det skulle även vara 

intressant att undersöka flera flöden i torkanläggningen på Karlstads Universitet. Det 

skulle öppna möjligheten att bedöma känsligheten av luft- och materialflöden, samt 

hur väl flöden utanför dem presenterade i detta arbete, predikteras. 
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4.4 Miljöeffekter och vidareutveckling 

Nämnt tidigare i arbetet är torkningen av biomassa viktig av flera anledningar. 

Utsläpp av bland annat VOC är omöjligt att undvika i samband med torkning, men en 

minskad temperaturskillnad samt uppehållstid minimerar VOC utsläppen. Faktorer 

som påverkar valen av tork är elpris, pris på biomassan såsom sågspån samt olika 

miljörestriktioner. Idag är roterande torktrumma den vanligaste tekniken [3]. Den har 

på grund av sin långa vistelsetid där biomassan utsätts av ett gasflöde på hög 

temperatur, högre utsläpp av miljöfarliga ämnen såsom VOC jämfört med en 

pneumatisk torkanläggning [3]. Utsläpp av VOC skadar inte bara miljön och 

människor, utan även energimängden i biomassan minskar. Det är därför viktigt att 

minska utsläppen från både en ekonomisk och miljömässig synpunkt [11]. Hårdare 

regler om hur höga utsläpp av till exempel terpener som är tillåtet, skulle resultera i 

bättre renare eller byte av torkartyp för att möta kraven [7]. 

Den pneumatiska torken har även en fördel i att brandrisken är minimal genom den 

korta uppehållstiden, något som är ett problem och begränsning i många andra 

torktyper. Problemet med en pneumatisk torkanläggning har framförallt ansetts vara 

inlopp och utloppet för materialflödet, då separationen från gasflödet är en teknisk 

utmaning att genomföra på ett effektivt sätt. Även korrosion och nötning är större 

hos en pneumatisk tork. Forskning för att effektivt separera material- och gasflödet 

samt även att minimera korrosion och nötning är därför viktiga punkter att undersöka 

och förbättra för en pneumatisk tork. 

Torkprocessen är väldigt energikrävande och nödvändig, då produktionen av pellets, 

biodisel, värme, och vätgas kräver torrare biobränsle än obehandlad biomassa för att 

skapa en högkvalitativ produkt. Forskning för att kunna förbättra torkhastigheten och 

effektiviteten är därför viktig. Genom att undersöka tryckprofilen kan förhoppningsvis 

en effektivare torkprocess skapas genom att minimera energibehovet för att skapa 

övertryck och därmed minska förluster under torkprocessen. Det har dock visats i 

tidigare forskning att uppskalning av modellen kan ha svårt att ge korrekta 

prediktioner då dimensionslösa tal använda för att bestämma partikel-vägg 

friktionskoefficienten, såsom bland annat masskvoten mellan partiklarna och luften 

samt Forudes tal ger dålig prediktion vid förändrat turbulent flöde, framförallt vid hög 

partikelflödestäthet [38]. 

I en pneumatisk tork ökar gasflödeshastigheten även torkhastigheten, men skapar en 

kortare uppehållstid i torken. Vidare forskning skulle kunna visa om det finns någon 

brytpunkt där torkhastigheten tillsammans med uppehållstiden ökar 

torkeffektiviteten maximalt. 
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5. SLUTSATS 

Det har i detta arbete visats att det är möjligt att skapa en modell som predikterar 

tryckfallet för olika material- och luftflöden. Ett korrigeringssamband skapades för att 

kompensera för felaktigheter i det predikterade tryckfallet, framförallt vid låga 

flöden. För att bestämma tryckfallet under accelerationen av sågspånet krävs fler 

mätpunkter än som fanns tillgängligt. Men då den accelererande regionen är väldigt 

kort kan det bli svårt att registrera skillnaden i det statiska trycket vid många 

närliggande mätpunkter. Osäkerheten på tryckfallet i den accelererande regionen får 

dock ses som låg i denna rapport, då senare mätpunkter visat att tryckfallet ligger i 

närheten av de simulerade serierna.  Det behövs göras mätningar på tryckfallet över 

en U-böj för att säkerställa hur tryckfallet varierar vid olika flöden, och därmed kunna 

anpassa modellen så att den kan användas för hela anläggningen.  

  



   
 
 

34 
 

6. REFERENSER 

[1] European Commission. Communication from the Commission, Europe 2020: A 

Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. EC, Brussels 2010.  

[2] Persson U, Werner S. Heat distribution and the future competitiveness of district 

heating. Appl Energy 2011;88(3):56,08-576,0.  

[3] Pang S, Mujumdar AS. Drying of woody biomass for bioenergy: Drying 

technologies and optimization for an integrated bioenergy plant. Drying Technol 

2010;28(5):6,090-701.  

[4] Enerdata. Global energy balance 2013: BRICS and the USA draw of the energy 

consumption. Enerdata, june 2, 2014.  

[5] Wimmerstedt R. Recent advances in biofuel drying. Chemical Engineering and 

Processing: Process Intensification 1999;38(4):441-447.  

[6] Energimyndigheten. Energianvändning och energitillförsel 2012-2014: 

Kortsiktsprognos. Statens energimyndighet 2012.  

[7] Wolf A, Vidlund A, Andersson E. Energy-efficient pellet production in the forest 

industry—a study of obstacles and success factors. Biomass Bioenergy 

2006,0;30(1):38-45.  

[8] Energimyndigheten. Energiläget 2013. Statens energimyndighet 2013.  

[9] Berghel J, Renström R. Usefulness and significance of energy and mass balances of 

a fluidized superheated steam dryer. Drying Technol 2001;19(6,0):1083-1098.  

[10] Frodeson S, Berghel J, Renström R. The Potential of Using Two-Step Drying 

Techniques for Improving Energy Efficiency and Increasing Drying Capacity in Fuel 

Pellet Industries. Drying Technol 2013;31(15):186,03-1870.  

[11] Ståhl M, Granström K, Berghel J, Renström R. Industrial processes for biomass 

drying and their effects on the quality properties of wood pellets. Biomass Bioenergy 

2004;27(6,0):6,021-6,028.  

[12] Spets J, Ahtila P. Reduction of organic emissions by using a multistage drying 

system for wood-based biomasses. Drying Technol 2004;22(3):541-56,01.  

[13] Mujumdar AS. Handbook of Industrial Drying. 2nd Edition ed.: CRC Press; 1995.  

[14] Berghel J. The gas-to-particle heat transfer and hydrodynamics in spouted bed 

drying of sawdust. Drying Technol 2005;23(5):1027-1041.  



   
 
 

35 
 

[15] Chen D, Zheng Y, Zhu X. Determination of effective moisture diffusivity and 

drying kinetics for poplar sawdust by thermogravimetric analysis under isothermal 

condition. Bioresour Technol 2012;107:451-455.  

[16] Tanaka F, Uchino T, Hamanaka D, Atungulu GG. Mathematical modeling of 

pneumatic drying of rice powder. J Food Eng 2008;88(4):492-498.  

[17] Holmberg H, Ahtila P. Evaluation of energy efficiency in biofuel drying by means 

of energy and exergy analyses. Appl Therm Eng 2005;25(17):3115-3128.  

[18] Narimatsu, C P, Ferreira, M C, Freire, J T, Drying of porous alumina particles in a 

vertical pneumatic dryer. Proceedings of Fourteenth International Drying Symposium, 

Sao Paulo; 2004.  

[19] Güner M. Pneumatic conveying characteristics of some agricultural seeds. J Food 

Eng 2007;80(3):904-913.  

[20] Rinoshika A, Suzuki M. An experimental study of energy-saving pneumatic 

conveying system in a horizontal pipeline with dune model. Powder Technol 

2010;198(1):49-55.  

[21] Li H, Tomita Y. An experimental study of swirling flow pneumatic conveying 

system in a horizontal pipeline. Journal of fluids engineering 1996,0;118(3):526-530.  

[22] Li H, Tomita Y. An experimental study of swirling flow pneumatic conveying 

system in a vertical pipeline. Journal of fluids engineering 1998;120(1):200-203.  

[23] Ibrahim K, Hamed MH, El-Askary W, El-Behery SM. Swirling gas–solid flow 

through pneumatic conveying dryer. Powder Technol 2013;235:500-515.  

[24] Choicharoen K, Devahastin S, Soponronnarit S. Comparative evaluation of 

performance and energy consumption of hot air and superheated steam impinging 

stream dryers for high-moisture particulate materials. Appl Therm Eng 

2011;31(16):3444-3452.  

[25] Nimmol C, Devahastin S. Evaluation of performance and energy consumption of 

an impinging stream dryer for paddy. Appl Therm Eng 2010;30(14):2204-2212.  

[26] Pelegrina A, Crapiste G. Modelling the pneumatic drying of food particles. J Food 

Eng 2001;48(4):301-310.  

[27] Baeyens J, Van Gauwbergen D, Vinckier I. Pneumatic drying: the use of large-

scale experimental data in a design procedure. Powder Technol 1995;83(2):139-148.  

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init


   
 
 

36 
 

[28] El-Behery SM, El-Askary W, Hamed MH, Ibrahim K. Numerical simulation of heat 

and mass transfer in pneumatic conveying dryer. Comput Fluids 2012;6,08:159-167.  

[29] Ghosh D, Kalyanaraman K. Pressure drops due to solids around horizontal elbow 

bends during pneumatic conveyance. J Agric Eng Res 1970;15(2):117-128.  

[30] Ma A, Williams K, Zhou J, Jones M. Numerical study on pressure prediction and 

its main influence factors in pneumatic conveyors. Chemical Engineering Science 

2010;6,05(23):6,0247-6,0258.  

[31] Dzido G, Palica M, Raczek J. Investigations of the acceleration region in the 

vertical pneumatic conveying. Powder Technol 2002;127(2):99-106,0.  

[32] Berghel J, Renström R. Controllability of Product Moisture Content When 

Nonscreened Sawdust Is Dried in a Spouted Bed. Drying Technol 2004 01/04; 

2014/04;22(3):507-519.  

[33] Benali M, Amazouz M. Drying of vegetable starch solutions on inert particles: 

Quality and energy aspects. J Food Eng 2006,0;74(4):484-489.  

[34] Çengel YA, Cimbala JM. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications. 2nd 

Edition ed. Singapore: McGraw-Hill; 2010.  

[35] Saarman E. Träkunskap. Markaryd: Sveriges Skogsindustriförbund; 1992.  

[36] Flödesmätare MFS-C-100. MICATRONE: MSF - Flow Sensor 

[37] Pan R, Wypych P. Pressure drop and slug velocity in low-velocity pneumatic 

conveying of bulk solids. Powder Technol 1997;94(2):123-132.  

[38] Mallick SS. Modelling of fluidised dense-phase pneumatic conveying of powders. 

2009. 

 

 

 

 


