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Småskalig eftertorkning av flis inför pelletering
Ett ökat intresse för pellets har också bidragit till att ett antal mindre 
företag startat tillverkning av träpellets. Med den ökade produktionen 
har också tillgången på torra trä-råvaror från snickerier minskat eller 
helt upphört. Ett nytt alternativ är träflis av bra kvalité. Men för att 
pelleteringen ska fungera bra behövs en eftertorkning av träflisen från 
30-40% ned till under 15% fukthalt. 
Nedanför finns några korta beskrivningar av teknik för eftertorkning 
av flis som kan passa för en pelletproduktion i mindre skala. 

Vagnstork
En vagnstork passar endast när en mindre mängder flis ska torkas. 
Den kan också användas för att topptorka våtare partiet. Torkningen 
sker bäst under de solvarma sommarmånaderna. Se närmare i INFO 73

T.v. MÜNCHs stora pelletpress 
med en roterande ringmatris

Körbar Planbottentork
För mindre torkbehov och som en tilläggstork kan en körbar 
planbottentork användas. Torkningen sker tyvärr mycket ojämnt 
med början underifrån. Se närmare i INFO 60 

Ovan,  Principbild, Energidalen

En liten trumtork för satstorkning av flis
Satstorkning passar främst för små partier och för en mycket liten 
pelletproducent.
Fyllningen och töm-
ningen av torken 
sker i torksatser.
T.h. En liten trumtork 
för satstorkning av 
träflis ger en jämn 
torkning men påfyll-
ning och tömning av 
flisen ger avbrott i 
torkningen.

På bilden,  försöks-
torken som använts 
av SLU-BTK i Umeå



Många olika modeller förekommer
Trumtorkarna finns i många olika utföranden och storlekar. För en 
mindre pellettillverkare kan en begagnad trumtork från en industri 
vara ett lämpligt alternativ. Torkluftens ingående temperatur är ofta  
80–180 °C. Används höga torkluftstemperaturer ökar risken att de 
värdefulla, men lättflyktiga organiska komponenterna (VOC),
försvinner ut ur flisen. (Torkluftens temperatur bör helst vara under 100-
120 °C). Den förmånligaste torkluften fås om torkanläggningen finns 
intill en fjärrvärmeenhet och man kan nyttja spillvärmen från denna. 

Kontinuerlig Trumtork
Trumtorkar är mycket vanliga 
inom industrin och storskalig 
pelletproduktion. Materialet i 
torktrumman flyttas sakta 
framåt under torkningen, från 
inloppet till utloppet, samtidigt 
som trumman roterar. Flisen 
blandas om när trumman 
roterar vilket ger en jämn 
torkning. 

T.h. Roterand trumtork för träflis, 
sedd från hetluftsintagets gavel.

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

Fliseldad värmepanna
Har man inte tillgång till spillvärme så kan en fliseldad värmepanna 
vara ett möjligt alternativ som värmekälla. Brandsäkerhet vid 
torkning av träflis är alltid viktig, därför bör man i god tid diskutera 
sina planer med brandmyndigheterna. En effektiv värmeväxlare ska
finnas mellan värmepannan och torken för att kunna hålla värme-
förlusterna möjligaste låga.  

Företaget Oy Finnpellets Ab i Kaustinen har en fliseldad värmeanläggning som 
förser deras trumtork med het torkluft. På bilden är flisvärmeenheten till vänster 
med inmatningsfickan för träflis. Till höger är Trumtorkens blåa inmatningsficka, 
där den fuktiga sågspånen tas in. I den låga byggnaden i bakgrunden finns den 
roterande trumtorken. (se torktrumman på bilden uppe till vänster).
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Bäddtork Bild, Bruks-Klöckner
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Kontinuerlig Bandtork (Bäddtork)  
I en bandtork kan sågspån och träflis torkas. Bandtorken kallas 
också för bäddtork. Torkenheten kan vara i en eller flera våningar.

Principbild av en Bandtork (Bäddtork). 
Med en kedjedriven torkbotten dras materialet framåt under torkningen 
medan het luft passerar genom flisbädden. 

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

Funktionsprincipen för en bandtork (bäddtork) 
Våt flis matas in och fördelas över hela torkens bredd vid inloppet 
av en inmatningsskruv. Flisbädden rör sig långsamt framåt under 
torkningen. Het torkluft blåses in underifrån torkbädden, 80-120 
grader, och passerar upp genom flisbädden där torkningen sker. 
Torkningen sker  underifrån, vid flisutloppet skalas det översta
fuktiga flislagret av. Skruven som skalar av den fuktiga flisen intar 
lämpligt höjdläge beroende på hur fukthalten är flislagret. 
Den fuktiga flisen som avskalats återgår till inloppet för en ny
torkningsrunda. Den varma och fuktiga luften som avgår kan 
också ledas in till början av torkbädden för att förvärma flisen och 
på så sätt påbörja torkningen. Torktemperaturen är ofta 80-110°C.

Fuktig flis in
Fuktig luft utFuktig flis till retur

Torr flis ut

Torr flis ut

Fuktig 
flis in

Fuktig luft ut

Varm, torr luft in

Varm, torr luft in



Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

Silotork  
I en välbyggd silotork kan träflis torkas. Förutsättningarna är att 
silon, utmatningen och transportörerna är dimensionerade så det 
undviks att flisen bildar valv och hänger sig.  Ska en spannmålstork 
användas ställs stora krav på att den ombyggs för en bra genom-
släpplighet för att minska på funktionsstörningarna.

Principbild av en Silotork 
Med en transportör förs flisen in till torkens övre del och fördelas med skruvar till 
hela torksilons bredd. Den torkade flisen  matas ut i botten på torksilon. Het 
torkluft blåses igenom flisen och fuktmättad luft sugs ut. Flisens utmatnings-
hastighet bestäms av fukthalten vid utmatningen.

Motströmstork
Stora pelleteringsan-
läggningar kan ha 
flera och olika tork-
utrustningar.  
En ny typ av förtork
är den som Svensk 
Rökgasenergi har 
tagit fram. Den är 
byggd som en silo-
tork med motströmm-
ande torkluft. För att 
undvika att torkluften 
tar genvägar genom 
flislagret finns en 
omrörare som bryter 
luftkanaler i flisen.  
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Många olika torktyper och modeller förekommer
I stora pelleteringsfabriker används många olika typer av flis- och 
sågspånstorkar. De mera avancerade torkarna använder s.k. 
superhettad ånga som torkmedium (SSD, Superheated Steam Dryer).
Det är ånga under högt tryck och hög temperaturer, 120 - 220 °C 
(eller högre), som används vid torkningen.

Principbild av en LTK tork.     Bild, Svensk Rökgasenergi
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