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Typ av 
material

Under
mått

<1 x ∅
%

1 – 2 x ∅
8 – 16 
mm
%

2 – 4 x ∅
16 – 32 

mm
%

>4 x ∅
> 32 mm

%

Summa
%

63,39

45,54

28,26 

Kvistad tall 24,01 9,39 3,21 100

Kvistad 
björk

46,55 7,90 0,00 100

Okvistad 
björk

55,47 16,27 0,00 100

Kvalitén hos pellet från naturligt torkat material
I pelleteringsförsöket användes utrustningen som utvecklats av 
företaget Pellavapojat Oy (se INFO 109). Pelleteringsförsöket och 
andra resultat finns presenterade i INFO nummer 99  och 111.
Fördelningen av pelleten enligt längd mättes genom att från varje 
typ av material ta ut ett 100 milliliters prov som vägdes. Pelleten i 
provet mättes och fördelades i storleksklasser: 1 – 2 x pelletens 
diameter,  2 – 4 x pelletens diameter, >4 x pelletens dimeter och 
undermått. De olika storleksklasserna vägdes och omvandlades till 
% andel (Tabell 1).  

Tabell 1. Längdfördelningen hos pelleten.

Den slutliga fukthalten hos pelleten förblev hög. Matrisens korta 
presskanallängd var orsaken till att fukthalten förblev hög. I 
presskanalen kunde inte uppnås tillräcklig temperatur och press-
tryck för vattnets optimala avdunstning (bild 1). Av samma orsak 
bildades inte pelleten optimalt då ligninet inte mjuknade tillräckligt. 
Detta påverkade pelletens längd i förhållande till diametern, 
pelletens längden förblev mycket kort i längdfördelningen. (Tab. 1).  
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Bild 1. Pelletens fukthaltsvariationer

Pellettens densitet (volymvikt) förblev låg. Densiteten för okvistad 
björk var 492 kg/m3, kvistad björk 423 kg/m3 för pellet av kvistad 
tall 479 kg/m3.  
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