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Förbehandling av biobränsle (Malning)

Under de senaste decennierna har pelletstillverkning och pulverför-
 bränningen ökat stadigt. I båda processerna är biobränslemalning en
 

 
viktig komponent. Detta gäller också

 
för biobränsleförgasning i de

 
 

anläggningar där träpulver används, exempelvis i cyklonförgasare eller 
medströmsförgasare. Kraven på

 
pulvret skiljer sig dock mellan dessa 

tillämpningar. Vid pelletstillverkningen accepteras partiklar med storlek 
upp till 3 mm. Denna storlek måste sänkas till mindre än 1 mm vid

 
 

pulverförbränning och förgasning. Det finns också
 

krav på
 

att en del på
 

ca 
10 % av partiklarna i detta pulver är mindre än 100 μm. Denna andel är 
viktig för flamstabilitet [Reuther 1982].  

Kvarnar 
Det finns tre typer av kvarnar på

 
marknaden och som används för malning 

av biobränslen: 

1. Hammarkvarn

2. Skivkvarn

3. Kulkvarnar

Malningen av biobränslet är mer komplicerad och mer energikrävande än 
kolmalning pga att kolet är sprödare och därmed lättare att sönderdela.  
Tidigare studier visar att kolmalning kräver 7-36 kWh/t [Perry 1999], vilket 
är mindre än det energibehov som rapporterats för biobränsle på

 
20-200 

kWh/t [Mani 2004]. Ett försök att jämföra dessa rapporterade värden med 
de svenska erfarenheterna görs i denna rapport. Kontakter har tagits med 
pelletsindustrin och värmeverk som använder pulverbrännare.   

Tabell 1: Malning av pellets till pulver



Hammarkvarn

Kulkvarn

Skivkvarn

Tre vanliga kvarnar för biobränslemalning 

http://www.acemo.com/pop.php?prod=BRODISC_02


Energianvändning vid malning

Vid malning av pellet för pulvereldning behövs det (i vanliga fall) att det 
mesta av pulvret har storlek på

 
mindre än 1 mm och en viss mängd under 

0,2 mm [Novator 1996]. I större anläggningar kan partiklar på
 

upp till 1,5 
mm vara acceptabla [Gromulski 2004]. Därför används såll med en 
håldiameter på

 
1-2 mm. Detta gör att malning kräver högre energi. Tabell 

1 visar ett antal pulverförbränningsanläggningar och energiförbrukningen. 
Tabellen visar att energibehovet är ca 35 kWh/t pellets (pulver). TPS 
Bioswirl brännare är ett undantag eftersom man krossar pellets istället för 
att mala (se ovan). Energiuttaget blir bara 7 kWh/t.

Tabell 2 visar ett antal pelletstillverkare och deras kvarnar.  Bionorr
 

 
utmärker sig med högsta energiförbrukningen, ca 74 kWh/t. Detta beror på

 att Bionorr använder sig av en speciell process där malningen sker innan 
torkning. Normalt sker torkningen innan malningen och därmed minskar 
man elbehovet. Tabell 2 visar att elbehovet vid malningen varierar mellan 
12,5 och 31,5 kWh/t. Det är inte alla verk som loggar sina eluttag vid 
malning och vissa siffror i tabell 2 är inte säkra eftersom de bygger på

 uppskattningar från malkapacitet och effekten på
 
motorn som driver

 
 

kvarnen. Det är rimligt att anta ett medelvärde för energiförbrukningen på
 25 kWh/t vid malning av biobränsle med en fukthalt på

 
10-12%. Detta 

antagande bygger på
 
att de verk som har loggning på

 
kvarnens

 
 

energiförbrukning (3,4,5, 6 i tabell 2) har angett en energiförbrukning av 
den storleksordningen. Detta stämmer ganska bra överens med en 
tidigare undersökning som uppskattade energibehovet vid malning för

 
 

pelletstillverkning till 21,3 kWh/t [Zakrisson 2002].   

Erfarenheterna från fältet [Forsberg B. 2008] visar att det finns andra
 

 
faktorer som påverkar energibehovet. Dessa faktorer är:

1.Sålltätheten

2. Arean på
 

sållskivan   

3.Strukturen i ingående material 

Esteban och Carrasco [Esteban 2006] undersökte effekten av biobränsle-
 typen på

 
energibehovet vid malningen. Tre material jämfördes; poppelflis, 

furuflis och furubark. Malningen skedde med en eller två
 

hammarkvarnar 
med mål att producera ett pulver där 95 % av vikten går genom 1-mm-såll 
och 12 % av vikten genom 125 mm-såll. Resultaten av testerna visade att 
malningen av furuflisen kräver ca 6 gångar mer energi än att mala

 
 

furubarken. Malning av poppelflis krävde 40 % lägre energi än furuflisen. 

Det är ett antal faktorer som påverkar energiåtgången vid malningen. En 
del av dessa faktorer kan märkas direkt från tabell 2. Smalare såll ökar 
motståndet mot bränsleflödet och höjer energibehovet.  Energibehovet

 
 

ökar markant med fukthalten. BioNorr använder ca tre gångar mer energi 
för malning än det högsta energibehovet vid de andra anläggningarna. 
BioNorr använder råflis med fukthalt på

 
ca 50 % jämfört med att de andra 

anläggningarna maler torkad flis eller kutterspån med fukthalt på
 

ca 12 %.  



Slutsatser

Malningen av biobränsle, båda vid pelletstillverkning och pulverförbrän-
 ning, sker oftast med hammarkvarnar. Anledning till att man använder
 

 
dessa kvarnar är att de är enkla, robusta, mindre känsliga för föroreningar i 
bränslet och har låga investeringskostnader.

Energibehovet vid malning varierar beroende på
 

ett antal faktorer och
 

 
framförallt fukthalten i bränslet och sållstorleken är av störst betydelse. 
Träslaget är annan faktor som påverkar energibehovet. Det behövs mindre 
energi för malning av biobränsle för pelletstillverkningen än vid

 
 

pulverförbränningen eftersom den önskade storleksfördelningen vid
 

 
pulverförbränningen är finare. Kartläggningen som utförts under denna 
studie visar att det krävs ca 25 kWh/t för malningen av biobränsle vid 
pelletstillverkningen. Detta behov är ca 30 kWh/t vid malningen av pellets 
till pulver.    

Tabell 2: Kvarnar vid pelletsfabriker  I Sverige
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