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En säker arbetsmiljö
I ett tidigt skede av planeringen är det viktigt att ta hänsyn till bl.a. 
följande saker för en bra arbetsmiljö;
• Att utrustningen placeras så den är lättillgänglig för service och underhåll. 
• Att dammutsugande utrustning monteras där damm kan tränga ut. 
• Att utrustningen monteras stabilt och förses med nödvändiga skydd för 

roterande delar. 
• Att vibrerande utrustning monteras på gummidämpare. 
• Att bullerdämpande åtgärder görs och att byggnadens vägg- och takmaterial

väljs så att ljudnivån kan hållas nere. 
• Att det planeras för att minimera brandrisken och dammexplosioner. 
• Att anläggningen byggs så den är lätt att hålla ren.

Utrustning för småskalig pelletproduktion
Lokalt kan småskalig pelletering vara intressant där det finns 
tillgång till ett bra råmaterial, förmånlig spillvärme för eftertorkning 
och lokala pelletförbrukare och kunder. Entreprenörer eller det 
lokala värmekooperativet kan vara de som driver anläggningen. Allt 
tyder också på att efterfråga på bra träpellets fortsätter att öka. 
Idag finns teknisk utrustning för att bygga upp en mindre 
pelletfabrik eller tillverka en mobil pelleteringsutrustning. 
Svårigheten kan vara att kunna kombinera de olika komponenterna 
rätt så att funktionsstörningarna blir så små som möjligt.

Att planera en pelletfabik
En pelletfabrik kan planeras, utformas och byggas på många olika 
sätt. En mängd olika fabrikat och modeller av utrustning finns att 
tillgå. Förutom ny utrustning finns också begagnad och renoverad 
utrustning att välja bland. Också ny och begagnad utrustning från 
östra Europa kan vara ett alternativ för en mycket liten producent. 
Innan man gör sitt investeringsbeslut kan det vara klokt att själv 
göra  besök i olika anläggningar som är i gång. 
Se också Info 110 och 115.

En mindre pelleteringsanläggning i drift, SPC (Sweden Power Chippers Ab);
1. Cyklon för torkad och mald träflis, 2. Blandnings och doceringsenhet, 
3. Pelletpress, 4. transportör upp till kylare, 5. Pelletskylare, 6. Transportör till 
pelletsilo, 7. Pelletsilo, 8. Säckningsutrustning för småsäck, 9. Inplastare för 
småsäck på lastpall, 10 Träpellets i småsäck på lastpall.



Små pelleteringsanläggningar
Exempel på mindre pelleteringsanläggningar
Principen för uppbyggnaden av en mindre pelleteringsanläggning 
kan t.ex. se ut som exemplet nedanför. De enskilda och olika 
komponenterna i anläggningen måste vara synkroniserade och 
passa till varandra. 
Det är också viktigt att det finns tillräckligt med serviceluckor för att 
klara av olika driftsstörningar vid olika stopp. För att minska på
dammproblemet i lokalen ska en tillräckligt effektiv dammsugande 
utrustning finna monterad vid alla ställen i anläggningen där damm 
kan pysa ut. (För eftertorkning av flis se, Info 110.)

Principskiss som exempel på en mindre pelleteringsanläggning; 1. Inmatnings-
silo för torkad träflis, 2. Transportskruv, 3. Slagkvarn, 4. Fläkttransportör, 5. 
Cyklon, 6. Matarskruv med ev. ångtillsats, 7. Pelletpress, 8. Elevator, 9. 
Pelletkylare, 10 Pellettransportör, 11. Storsäck.

Brandskydd
För brandsäkerheten vid hammarkvarnen är det 
viktigt att ha en värmedetektor (250 °C) monterad 
och en automatisk vattensläckning (H2O).
Den lägsta antändningstemperaturer för trä i ett 
dammoln är 470 °C och för trä i lager är 260 °C.

Exempel på en östeuropeisk mindre pelletanläggning från OGM i Litauen; 
1. Silo för torr och mald träflis, 2. Blandnings och doceringsskruv, 3. Pelletpress, 
4. Elevator, 5. Pelletkylare, 6. Uttag för kyld pellet. www.factory.lt Bild OGM



En mobil utrustning för pelletpressning
En intressant utrustning för små pelleteringsföretagare kan vara en 
rejäl mobil anläggning som är monterad på en traktorvagn eller ett 
växelflak. En mycket liten anläggning kan vara monterad på ett 
större personbilssläp. 
Med en mobil utrustning kan pelleteringen ske turvis hos mindre 
pelletproducenter. Eftersom utrustningen saknar tork måste 
träflisen, sågspånet eller kutterspånet vara torr. 
Ett par exempel på mobil utrustning ska kort beskrivas. 
Se också Info 58, 59, 85, 86 och 108.

Ett bra arbetarskydd är viktigt  
För den personliga säkerheten är det viktigt med att alla roterande 
delar är väl skyddade. Pelletfabriken och en mobil utrustning ska 
vara planerad så att det inte finns risk för att halka, snubbla, slå i 
huvudet eller riva sig på vassa kanter i anläggningen. För arbetet i 
anläggningen ska lämpliga och skyddande kläder användas. 
Dessutom ska hörsel-, damm- och ögonskydd användas där så
krävs. Stegar, avsatser och belysning ska utformas efter gällande 
arbetarskyddsregler. Ordning och reda på arbetsplatsen minskar på
arbetsskadorna.  Se också Info 73.

Mobil pelleteringsanläggning monterad på en traktorvagn. 
Bildtexten gäller för både bilden ovanför och bilderna till höger.
A. Dieselmotor på 370 hk, 1. Torkad träflis, 2. Inmatningstratt med skruv, 3. Slag-
kvarn med motsåll, 4. Transportfläkt, 5. Cyklon, 6. Matnings och blandningsskruv, 
7. Pelletpress, 8. Bandtransportör, 9. Såll, 10. Storsäck för pellets, 11. Behållare 
för fines, 12. Färdig träpellets.

Dammreducering  
För en bra arbetsmiljö och för att minska på brandrisken i lokalen 
ska en tillräckligt bra utrustning finnas för att suga ut dammet direkt 
från de ställen på utrustning där damm kan sippra ut. En stor del av 
trädammet kan återföras till pelleteringsprocessen.

Mobil pelleteringsanläggning
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Planering av pelleteringsanläggningar
Det finns ett flertal företag som planerar pelleteringsanläggningar, 
både större och mindre. Här visas ett par exempel på principen för 
hur en pelletfabrik kan vara planerad. Men de enskilda 
anläggningarna måste skräddarsys allt efter de enskilda behoven.
Det som inte får glömmas är att det alltid ska finns tillräckligt med 
serviceluckor för att klara av olika driftsstörningar och stopp. Man 
kan minska på dammproblemet i lokalen med en tillräckligt effektiv 
dammsugande utrustning, som ska finnas monterad vid alla de 
ställen i anläggningen där damm kan pysa eller sippra ut. 

Exempel på en svensk principskiss över pelletanläggning; 
1. Inlastningssilo för torr träflis, sågspån eller kutterspån, 2. Hammarkvarn, 
3. Cyklon, 4. Matarbord, 5. Transportör, 6. Pelletpress, 7. Pelletkylare, 
8. Uttag för säckning av kyld pellet. 
www.goshandel.se

Många olika komponenter ska passa ihop 
Till den enskilda pelletfabriken behövs flera större komponenter
som hammarkvarn, pelletpress, pelletkylare, fläktar, blandare, 
transportörer, lagersilos, cykloner, elmotorer och rör. Dessutom
finns olika typer av elinstallationer med vakter, brytare, elektronik 
och manöverdorn. Anläggningen ska också var utrustad med olika 
typer av övervaknings- och säkerhetsutrustning. Allt ska väljas 
bland ett stort urval av komponenter som finns på marknaden.

Bild  G&S Handel 

Exempel på en Italiensk mindre pelletanläggning från La Meccanica; 
1. Hammarkvarn, 2. Cyklon – med blandare under, 3. Transportör, 4. Pelletpressar 
5. Pelletkylare, 6. Pelletsilo för kyld pellet, 7. Elevator, 8. Säckningsuttag för pellet. 
www.lameccanica.it
Bild  La Meccanica


