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Abstract
One problem of transporting wood chips in cold climates is that the chips 

can freeze onto the internal surfaces of steel containers, making 

unloading diffi cult. Skogforsk has evaluated a paraffi n oil applied to the 

inside of containers to prevent this occurring. The study was performed 

as a fi eld trial, but provided no conclusive evidence that this treatment is 

effective. The problem of frozen material sticking to the inside of containers 

remains, so work remains to identify and develop solutions.  
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Test av paraffinolja för att motverka fastfrysning av flis i containrar 

Förord 

Studien har finansierats av ”Effektivare skogsbränslesystem  
– Program 2011–2015”, vilket ingår i Energimyndighetens temaprogram 
”Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle”. ”Effektivare skogsbränsle-
system” finansieras av Energimyndigheten, skogsbruket, bränsleanvändarna 
och Skogforsk. 
 
Strömsund i december 2015 
 
 
Tomas Johannesson 
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Sammanfattning 

Vid flistransporter vintertid förekommer ofta problem med att fuktigt material 
fryser fast i stålcontainrarnas botten och dess sidoväggar. Detta orsakar tidsför-
luster och extra arbete för transportörerna och kan i värsta fall leda till att last-
bilar eller hela tågset försenas. Det finns olika metoder för att motverka fast-
frysningsproblematiken. Vid tågtransporter från terminal försöker man ofta att 
”strössla” botten på containrarna med torr rundvedsflis, och vid lastbilstran-
sporter förekommer det att man smörjer containrarnas insida med ett tunt 
dieselskikt. Dessa metoder är inte optimala, vare sig ur funktions- eller hante-
ringssynpunkt, samtidigt som det medför vissa kostnader för avsändare eller 
transportörer. 

Ett önskemål från branschen har varit att hitta lösningar för att förhindra, eller 
i vart fall minska problemet med fastfrysning i containrar under vintern. I 
diskussionerna har det då framkommit förslag att utvärdera smörjvätskor som 
används bland annat vid transporter inom betongindustrin. Enligt tillverkarna 
och några tillfrågade användare har dessa vätskor verkat lovande. De vätskor 
som diskuterats är biologiskt nedbrytbara vitoljor, d.v.s. syntetiska paraffin-
oljor, tillverkade av syntes- eller restgaser.    

Under två olika tillfällen har Skogforsk försökt att under fältmässiga former 
utvärdera effekten avseende fastfrysning av biologiskt nedbrytbar släppvätska. 
Dessvärre har inget av dessa försök resulterat i några säkerställda resultat.  

Metod 

Innan försöken inleddes kontaktades mottagarna av skogsbränslet och delgavs 
ett produktblad avseende paraffinoljan. Ingen av mottagarna såg då några be-
kymmer eller risker med detta med tanke på hantering och förbränning i sina 
respektive anläggningar. 

Första försöket genomfördes under våren 2013 hos en flistransportör i 
Dalarna. Föraren var själv intresserad av att utvärdera släppvätskan och med-
verkade i att framställa ett smörjschema som skulle jämför tre olika behand-
lingar av containrarna: 

 Ingen behandling. 

 Behandling med diesel i olika intervall. 

 Behandling med paraffinolja i olika intervall. 

De olika intervallen konstruerades för att ge svar på eventuella effektminsk-
ningar efter ett eller flera lass. 

Det andra försöket genomfördes under vintern 2013 i Västerbotten med 
motsvarande upplägg.  
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Vid båda försöken applicerades paraffinoljan med hjälp av en spraykanna på 
motsvarande sätt och volym som används för att applicera diesel. Varje be-
handling tog i genomsnitt mindre än 3 minuter per container. 

De leveranser som ingick i studien följdes via SDC för att registrera bränslets 
torrhalt och slumpmässiga fraktionsprover gjorde vid studiernas början. Vid 
båda försöken var målet att transportera flisad grot. Detta skedde med ett 
undantag i Dalarna då studien inleddes med att transportera flisade träddelar 
vilket ledde till ett mera ”rent och torrt” material.  

Resultat 

Försöket i Dalarna såg inledningsvis ut att gå bra men ett ovanligt milt väder i 
kombination med ovanligt torrt bränsle innebar att den normala problematiken 
med fastfrysning uteblev. När föraren senare kom till ett med mer representa-
tivt material och temperaturer började skifta mellan – 5 till + 8 grader under 
dygnet ändrades transporterna till att gå till ett annat värmeverk än planerat. 
Vid det nya värmeverket fanns ingen hjälp att tillgå vid eventuell fastfrysning 
varför föraren inte tordes laborera med ”osäkra kort” och avbröt därmed för-
söket varvid ingen effekt av släppvätskan kunde avgöras. 

Försöket i Västerbotten planerades till den kalla perioden av vintern men även 
här inträffade en period av ovanligt milt väder med temperaturer mestadels 
över nollstrecket. Dessutom visades det sig att smörjschemat var svårt att följa 
då flera förare turades om att köra lastbilen.  

Vid ett tillfälle lastades tre containrar upp med flis direkt efter ett regnväder. 
Efter regnet kom kylan tillbaka och det ledde till en omfattande fastfrysning i 
samtliga containrar. Vid detta tillfälle kunde inga skillnader härledas till hur, 
eller med viket medel, containrarna hade behandlats. 

Således kan man konstatera att inget av försöken ledde till ökad insikt gällande 
effekterna av paraffinoljan. Det går inte med dessa försök avgöra huruvida 
behandling var positivt eller helt verkningslöst för att minska problematiken 
med fastfrysning. 
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Diskussion 

Problemen med fastfrysning i containrar kvarstår. Enligt muntliga, men obe-
kräftade uppgifter, från tillverkarna så har en del förare sett positiva effekter av 
att behandla containrar med paraffinolja av den typ som testades i denna 
studie. Skulle detta visa sig vara korrekt så finns en omfattande potential att 
minska kostnaderna vid flistranporter vintertid för järnvägs- och lastbilstran-
sporter. 

Då det visat sig vara svårt att genomföra fältförsök enligt metoden ovan före-
slås att eventuellt fortsatta studier i första hand genomförs i en mera kontrolle-
rad miljö. I Finland genomfördes en liknande studie för att studera effekterna 
av att tillverka containrar av kompositmaterial (Föhr, m.fl., 2015). Denna studie 
genomfördes då i ett fryslaboratorium där man med exakt noggrannhet kunde 
styra och reglera temperaturutvecklingen. Flismaterialet var dock svårare att 
styra över. Detta var så pass blött och nedbrutet att det troligen skulle ha ratats 
hos de flesta mottagare. Förhållandena blev därför relativt extrema (även extre-
ma temperaturskillnader testades) och ingen effekt av släppvätskan kunde ses. 
Resultaten från denna studie visade dock att en isolerande container byggd i 
kompositmaterial hade mycket god effekt mot fastfrysning. Liknande material 
används i dag regelmässigt i påbyggnader av flissläp för att ge isolerande effekt 
utan att addera allt för mycket vikt. (Muntl. Aronsson, D. MT Eksjö). 

Det är av intresse att söka mer kunskap kring olika typer av behandlingar och 
släppvätskor och försöka finna riktlinjer för förebyggande hantering vid olika 
material- och väderförutsättningar. Det är i dag till stor del okänt hur olika 
torrhalt, fraktionsstorlek och temperatur påverkar materialets benägenhet att 
frysa fast i olika stålcontainrar. Ett sätt att behandla containrarnas insida på ett 
billigt och miljövänligt sätt skulle förmodligen leda till billigare och effektivare 
transportsystem. Det skulle även i en fortsatt studie vara intressant att se över 
möjligheterna att applicera släppvätskor vid mottagande industri.     

Referenser 
Föhr, J., Karttunen, K., Enström, J., Johannesson, T. and Ranta, T. 2015. Metal and 

Composite Intermodal Containers in Comparative Cold Tests with Wood Chips. 
Journal of Sustainable Bioenergy Systems, 5, 32–39. doi: 10.4236/jsbs.2015.51003. 

 

Muntlig kommentar 

Aronsson, D. MT Eksjö.  

http://dx.doi.org/10.4236/jsbs.2015.51003
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– Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut

arbetar för ett lönsamt, uthålligt mångbruk av skogen. Bakom Skogforsk står skogsföretagen, skogsägareföreningarna, 

stiften, gods, skogsmaskinföretagare, allmänningar m.fl . som betalar årliga intressentbidrag. Hela skogsbruket bidrar 

dessutom till fi nansieringen genom en avgift på virke som avverkas i Sverige. Verksamheten fi nansieras vidare av staten 

enligt särskilt avtal och av fonder som ger projektbundet stöd.

UPPDRAG
Vi utför i stor omfattning uppdrag åt skogsföretag, 

maskintillverkare och myndigheter. 

Det kan gälla utredningar eller an¬passning av 

utarbetade metoder och rutiner.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Två forskningsområden:

• Skogsproduktion

• Virkesförsörjning

KUNSKAPSFÖRMEDLING

För en effektiv spridning av resultaten används fl era olika kanaler: personliga kontakter, webb och interaktiva verktyg, 

konferenser, media samt egen förlagsverksamhet med produktion av trycksaker och fi lmer.
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