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Ett sätt att utifrån dagens huvudsakliga råvarubas möjliggöra en
produktutveckling, utan att ändra processen nämnvärt, är att råvaran 
initialt delas upp i två huvudfraktioner; t.ex. partiklar > 1 mm och 
partiklar < 1 mm. Pulvereldarnas efterfrågan av högre andelar fina 
partiklar skulle kunna tillgodoses med underfraktionen. 
Överfraktionen, den utan finpartiklar, kan ses som ett lämpligt 
bränsle i de småskaliga systemen med mer dammfria krav.  
Pelleteringsstudier visar att det bör vara en ”lämplig” samman-
sättning av träpartiklar med olika storlek för att pelleten ska hålla 
ihop efter pressningen. Det har även visat sig finnas en korrelation 
mellan hållfastheten och densiteten på pellets och detta samband
använder  sig pelletsindustrien av för kontroll av kvaliteten (fig. 1). 

En förstudie utfördes för utvärdering av möjligheten att tillverka 
pellets ur uppdelade fraktioner, samt om pelletarnas egenskaper 
som densitet och hållfasthet skiljer sig med avseende på dess 
partikelsammansättning. 
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Kundanpassning av bränslepellets m.a.p. 
råvarans/spånets partikelsammansättning

Bränslepellets produceras idag huvudsakligen av restprodukter från 
div. träindustrier där råvaran (spån) betraktas som ett relativt
homogent material. Vid produktion av pellets torkas spånet till ca 
10 – 12 vikt% fukthalt och mals tills att huvudandelen av spånet är 
under ca 2 mm i storlek, därefter pressas materialet till pellets. Det 
är viktigt att råvarans karaktäristik hålls konstant under 
pelleteringen, eftersom det är densamma som styr processen. 

Produktutveckling förekommer där man möter en efterfrågan på 
pellets med högre andel finfraktioner. Denna pellet går till 
pulvereldning. Ett problem som förekommer vid hantering av pellets 
är nötning och beroende av den ursprungliga råvarans samman-
sättning genereras det mer eller mindre stora andelar finfraktioner. 
Dessa finfraktioner karaktäriseras av att de är mycket små och 
hygroskopiska, vilket kan medföra lagrings- och hanteringsproblem, 
inte minst för de småskaliga förbrukarna. Det är alltså önskvärt att 
åtminstone producera pellets av två partikel-sammansättningar, 
d.v.s. en pellets med fina partiklar (pulver) och en med stora 
partiklar (dammfria).
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Figur 1. Relationen mellan densitet och hållfasthet



Pelletarna trycktestades och hållfastheten uppmättes, där den maxi-
mala motståndskraften registrerades (fig 3 och tab 2). 

Råvaran utgjordes av färskt tallspån erhållet från  pelletsindustrin. 
Materialet siktades upp i fyra olika fraktioner och pressades under 
konstanta processvariabler till pellets (fig 2). Som referenssamman-
sättning användes den ursprungliga fraktionsfördelningen på 
råvaran, mix F5 (tab 1). 

Tabell 1. Fraktionssammansättningen på resp. mixar

Mix Fraktionssammansättning av de enskilda fraktionerna 
(vikt-%)

1,4-2,0 
(mm)

1,0-1,4 
(mm)

0,5-1,0 
(mm)

0,25-0,5 
(mm)

F1 100 0 0 0

F2 0 100 0 0

F3 0 0 100 0

F4 0 0 0 100

F5 25 25 40 10

Figur 2. Pelleteringsutrustningen

0,011,1095041,5-1,0 F3

0,011,10125841,0-1,4 F2

0,011,11316031,4-2,0F1

0,011,11746380,25-2,0F5

0,011,10366840,25-0,5F4
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Tabell 2. Hållfasthet och densitet för respektive fraktionssammansättning

Resultaten visar att pelletarna erhöll liknande densitet men olika 
hållfasthet. Alla spånmixar gick lätt att pelletera, detta trots 
partikeluppdelningen. Ur en processteknisk synvinkel så bör en 
uppdelning av råvaran i homogenare fraktionsfördelningar vara till 
stor fördel eftersom variationer stör processen. Denna studie har 
bidragit till att man idag både inom pelletsindustrin och forskning på 
pellets börjat förstå att träspån är en komplex råvara med större 
potential än vad man trott. Detta har man inom träfiberindustrin vetat 
länge. 
Vidare studier inom området bör utföras med fokus på de enskilda
spånpartiklarnas karaktäristik och ej längre betrakta spånet som en 
homogen råvara. Med en större kännedom och förståelse om 
råvarans egenskaper får pelletsindustrin en stabilare grund att stå på 
vid utveckling av både processen och slutprodukten träpellets. Att 
detta område undersöks närmare bör vara av största relevans för 
den växande pelletsindustrin.
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Figur 3. Pellets efter trycktest


