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Eftertorkning av skogsflis för förgasning

T.h. En grov översikt över olika typer torkar för småskalig torkning och mindre  
entreprenörer eller energikooperativ (energiandelslag).

Förgasning av biomassa kan ske med flera olika typer av förgasare eller 
reaktorer. För småskalig förgasning används ofta någon typ av förgasare 
med fast bädd. En av de två vanligaste typerna är den så kallade  
Medströms förgasaren (Downdraft gasifier) och den andra är Motströms 
förgasare (Updraft gasifier).

Vid förgasning av biomassa kräver de flesta typerna av förgasare någon 
form av torkning så att fukthalten fås under 20-25%. Det finns dock 
lovande försök med reaktorer till förgasare som kan klara fukthalter upp till 
ca 45% i träflisen eller biomassan som matas in i förgasaren. 

Nyttja den naturliga torkningen 
För att bibehålla en bra kvalité på energiråvaran bör man nyttja den 
naturliga torkningen. Den bästa torkperioden är naturligtvis under 
sommarmånaderna med hög temperatur och lägre luftfuktighet. 

Den sämsta perioden är de regniga höstarna när luftfuktigheten är hög, 
då sker ofta en uppfuktning. Speciellt om högen med energiråvaran har 
lämnats utan täckning, då förloras lätt flera procentenheter i en högre 
fukthalt.

För täckning används olika typer av material, allt från presenningar som 
kan användas under flera år, till täckmaterial av kraftpapper som är av en 
gångs natur och som också kan matas in i flishuggen vid flisningen.   
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Flera olika typer av torkar 
För torkning av flis finns flera tänkbara typer av torkar, valet är ofta  
beroende på; i hur stor omfattning verksamheten ska bedrivas, vad som 
finns sedan tidigare, beredskap för utveckling och storlek på investering.  

De vanligaste typerna av torkar som används för flistorkning är, 
• Planbottentork (med körbart golv)
• Silotork 
• Trumtork
• Bandtork 
• Multi-Bandtork

En grov översikt över några olika typer av torkar för småskalig torkning och för mindre 
entreprenörer eller energikooperativ (energi-andelslag).

Dessutom förekommer vagnstorkar för mindre behov av torkning. Speciellt 
sommartid kan träflisen snabbt torkas i en vagnstork, som samtidigt kan 
nyttjas för transport från flisningen i skogen till flislagret. 

Försök har visat att en väl utförd täckning av energiråvaran gör att  
fukthalten kan vara mellan 5-10 procentenheter lägre jämfört med material 
utan täckning. En täckt energiråvara utan täckning kan efter torkningen ha 
en fukthalt på 35-45%, medan en täckt råvara efter samma torkperiod har 
en fukthalt på 30-35%. Vid optimala lagrings- och täckningsförhållanden 
kan fukthalten fås under 30% i energiråvaran. 

Körbar Planbottentork
Speciellt för mindre torkbehov och som en tilläggstork kan en körbar  
planbottentork användas. Torkningen sker tyvärr mycket ojämnt med 
början underifrån. På en del gårdar finns en körbar Planbottentork sedan 
tidigare som använts för t.ex. spannmål, då är det också naturligt att den 
används en sådan i första hand. 



Solfångare 
Finns det bara möjlighet ska man utrusta en planbottentork med en enkel 
solfångare. En enkel solfångare av svart plast, fäst på några reglar, kan 
vara den enklaste solfångare påskyndar torkningen. Solfångaren byggs 
efter väggen där huvudkanalens inlopp finns. På så sätt får fläkten en 
förvärmd luft, ofta är värmeökningen 2-5 ˚C beroende på tidpunkt och 
solfångarens storlek.

Kontinuerlig Trumtork
Inom industrin och storskalig verksamhet är trumtorkar mycket vanliga, 
t.ex. Vid pelletproduktion. Träflisen eller sågspånet i torktrumman flyttas 
sakta framåt under torkningen av trummans rotation, från inloppet till  
utloppet, Rotationen gör att flisen blandas om vilket ger en jämn torkning. 
Torktrumman luta något mot utloppet. Rotationshastigheten styr flisens 
rörelse mot utloppet och den styrs av mätningen av fukthalten vid 
trummans utlopp. 

Flistork med en enkel solfångare och ett körbart golv underlättar fyllning och tömning.

Solfångare av 
svart plast som 
gjorts så att det 
bildas en luftkanal 
för förvärmd tilluft 
till fläkten

Torkmedium i torken kan vara varm luft som blåses igenom flislagret.  
Speciella flerstegs eller Multi-Bandtorkar kan ha hetvatten eller het olja 
som cirkulerar i torken. 

Det finns flera olika lösningar på torktrummor, med mantel eller utan, att 
torkluften rör sig medströms eller motströms eller att het olja eller vatten 
cirkulerar i trummans mantel.

Principbild för en roterande trumtork, med uppvärmd het luft som blåses och sugs genom 
flisen i torktrumman. Flisens förflyttning mot utloppet bestäms av fukthalten. 

Nedanför, I mitten ovan finns inmatningen av flis, den bortre isolerade delen är torktrumman 
som roterar och för materialet bortåt och ut vid torkningen.



Bild av en kontinuerlig silotork. Torken finns i CHP-anläggningen i Lestijärvi, Finland. 

Silotork 
En silotork som är välbyggd silotork kan användas för torkning av träflis. 
Förutsättningarna är att silon, utmatningen och transportörerna är  
dimensionerade så det undviks att flisen bildar valv och hänger sig.  

Har man tänkt sig att använda en begagnad spannmålstork ställs stora 
krav på att den ombyggs på rätt sätt för att garantera en bra genomsläpp- 
lighet. Annars får man räkna med stora funktionsstörningar. Också 
transportörerna måste dimensioneras för att klara träflis och stickor,  
annars blir det lätt stopp.

Principbild av en Silotork. Inmatningen kan ske med en transportör som förs flisen in 
till torkens övre del. Där fördelas flisen med t.ex. skruvar till hela torksilons bredd. 
Den torkade flisen  matas ut i botten på torksilon. Het torkluft blåses igenom flisen 
och fuktmättad luft sugs ut. Utmatningshastighet på flisen bestäms av fukthalten på 
flisen vid utloppet.

Kontinuerlig Bandtork (Bäddtork)
I en bandtork kan sågspån och träflis torkas. Bandtorken kallas också för 
bäddtork. Torkenheten kan vara i en eller flera våningar.

Bäddtork Bild, Bruks-Klöckner
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En jämn storlek på flisen underlättar möjligheten 
att få en snabb och jämn slutfukthalt. 

Funktionsprincipen för en bandtork (bäddtork) 
Från inloppet för våt flis till torken, fördelas flisen över hela torkens bredd 
av en inmatningsskruv. Under torkningen rör sig flisbädden långsamt 
framåt. Het torkluft blåses in underifrån torkbädden, 80-120 grader, och 
passerar upp genom flisbädden där torkningen sker. Torkningen sker  
nedifrån, därför är det översta lagret mer- eller mindre fuktigt. Vid 
flisutloppet skalas det översta fuktiga flislagret av och går för ny torkning. 
Skruven som skalar av den fuktiga flisen intar lämpligt höjdläge beroende 
på hur fukthalten är i flislagret. 
Den varma och fuktiga luften som avgår, kan också återanvändas och 
ledas i så fall in till början av torkbädden för att utföra en förvärmning av 
flisen, och på så sätt påbörja och påskynda torkningen. Torktemperaturen 
är ofta 80-110°C. 
Det förekommer också Multi-Bandtorkar som använder het olja som 
torkmedium. Oljan cirkulerar under flisbädden i rör, en fläkt kan kombi- 
neras för att föra torkluften igenom torkbädden.

Principbild av en Bandtork (Bäddtork). 
Torken har ett kedjedrivet torkbotten som dras materialet framåt, mot utloppet,  
under torkningen. Medan flisen rör sig sakta framåt blåses het torkluft genom 
flisbädden. 

Principbild av en Multi-Bandtork (Multi-Bäddtork).  I denna tork sker torkningen 
sker i flera nivåer av torkbäddar, flisen rör sig framåt och nedåt medan het luft 
passerar genom bäddarna med början nedifrån genom första flisbädden och uppåt 
till nästa. 

Många olika typer och modeller   . 

av torkar förekommer
I dagens stora pelleteringsfabriker före- 
kommer många olika typer av flis- och 
sågspånstorkar. För en snabb torkning 
används i de mera avancerade torkarna 
en s.k. superhettad ånga som torkme- 
dium (SSD, Superheated Steam Dryer). Det 
är ånga under högt tryck och hög 
temperaturer, 120 - 220 °C (eller högre), 
som används vid torkningen.
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