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Pelletering av avverkningsrester utan   ,

föregående torkning med Kemyx – processen
Avverkningsrester utgör en stor framtida bioenergipotential som idag 
endast utnyttjas till en mindre del. Hantering, lagring och förbränning 
av oförädlade avverkningsrester är bekymmersamt eftersom de är 
heterogena, skrymmande och blöta. Förädling till pellets är därför ett 
fördelaktigt alternativ. Konventionell pelletering kräver torr råvara 
(ca. 10 – 15 % fukthalt) och energikrävande torkning måste därför 
installeras. En process har utvecklats i Italien av Kemyx som utlovar 
pelletering av råvaror upp till 50 % fukthalt utan föregående torkning. 
Den tillverkade pelleten påstås vara tillräckligt torra (8 – 10 %) för att 
lagras. Karakteristiskt för processen är ett stort flöde av 
rumstempererad luft och en låg pelleteringstemperatur (< 60º C).

Färska avverknings rester från ett grandominerat bestånd 
transporterades  till Italien för pelletering. Prover från tre olika ställen 
i pelleteringslinjen togs under testet. Dessa analyserades med 
avseende på fukthalt och pelletkvalité. Luftflöde och luftfuktighet till 
och från processen mättes. Med dessa data och den uppmätta 
elförbrukningen upprättades en energibalans. Under testets 
genomförande fick processen stoppas och startas flera gånger 
p.g.a. stora svårigheter att sönderdela det sega materialet.

Figur 1.  Öppnad Kemyx pelleteringspress med matris och rullar synliga
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Figur 2. Inmatning av avverkningsrester

Från avverkningsrester med en fukthalt på 50 % tillverkades pellets 
med en fukthalt på 20 %. Luftflödet kunde endast förklara 20 % av 
denna torkeffekt. Varifrån energin tas till torka bort 80 % av vattnet 
är fortfarande ett mysterium. Pelletkvalitén var till viss del 
tillfredställande men askhalten ökade från ursprungliga 2 % till 6 % 
på de färdiga pelleten. Halten av flera metaller och klor ökade 
avsevärt vilket tyder på att tillsats av okänd substans sker 
någonstans i processen. Trots den låga pelleteringstemperaturen 
var hållfastheten på pelleten tillfredställande. Detta ställer frågan 
om bindningsmeka-nismer i pellets på sin spets eftersom lignin vid 
dessa låga temperaturer inte kan förklara sammanbindningen av 
partiklar. Resultaten är ej helt tillfredställande men processen 
uppvisar många fördelar gentemot konventionell pelletering och 
kanske kan  den kan vidareutvecklas till att bli ett genombrott i 
pelleteringsteknologin. 

Figur 3. Provtagning från färdiga pellets
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