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Om handboken
Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som
arbetar med att minska energianvändningen.
Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering, dock utan några garantier.
När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och
som exempel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa
produkter och tillverkare och att därmed utesluta andra.
Handboken är indelad i olika avsnitt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Energieffektivisering grunder
Energi, grunder
El och elmotorer
Spannmålskonservering, spannmålstorkning
Ventilation
Belysning
Utgödsling
Utfodring
Grisproduktion
Mjölkning
Uppvärmning

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering
med finansiering från landsbygdsprogrammet.
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Inledningen ger en kort översikt över olika metoder att konservera spannmål. Därefter kommer en kortfattad
lista på de tips och åtgärder som får sin beskrivning längre fram, under rubrikerna Åtgärder…
Sedan följer en kort genomgång av torkningens grunder. Denna genomgång tillsammans med beskrivningar
av teknik och principer för varmluftstorkning, kalluftstorkning o.s.v. bidrar till förståelsen av åtgärderna.
Därefter beskrivs åtgärderna mer utförligt än i den inledande listan.
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Spannmålskonservering - olika metoder att förhindra skador och bevara kvaliteten
All konservering går ut på att förhindra att spannmålen ruttnar eller angrips av mögelsvamp eller
andra mikroorganismer och skadeinsekter. Spannmålens kvalitet ska bevaras från skörd till förbrukning. Vilken metod man väljer beror mycket på vad spannmålen ska användas till.
Tre faktorer är avgörande för om spannmål, frö, ärter och bönor m.m. kan lagras utan att kvaliteten
försämras. För alla tre gäller att en sänkt nivå minskar den mikrobiella aktiviteten - och tvärtom.
1. Vattenhalt
2. Temperatur
3. Syre

- vattnet avlägsnas genom torkning
- värme avlägsnas genom luftning/kylning
- syre avlägsnas genom andning vid lufttät lagring

Därtill kommer möjligheterna till kemisk konservering såsom syrabehandling och ensilering.
Torkning är vanligast, bland annat därför att den inte begränsar vad spannmålen kan användas till. I
tillräckligt torr spannmål kan inte svampar och bakterier växa till och det blir mindre gynnsamt för
insekter. Hur länge man kan lagra spannmål med viss vattenhalt beror också på temperaturen. Därför
kan kylning vara en lämplig metod under vissa förhållanden. Luftning ger också viss kylning och
skydd, åtminstone under begränsad tid. Ensilering och syrabehandling ger ett kemiskt skydd mot skadegörare men användningen är begränsad till foder. Samma begränsning har lufttät lagring, som bygger på att luftens syre ersätts med koldioxid genom andningen. Tabell 1 ger en översikt över de olika
metoderna.
Tabell 1. Översikt konserveringsmetoder

Konserveringsteknik

Varmluftstork
Silotork med omrörning
Kalluftstork med tillsatsvärme
Kyllagring
Lufttät lagring
Ensilering (krossad)
Syrabehandling

Energianvändning
1 =lägst

Investering

Användnings- område

Ingångsvattenhalt

5
6
4

6
5
4

samtliga
samtliga
samtliga

ingen begränsning
begränsad
begränsad

4
1
2
1

4
3 -6
2
1

samtliga
foder
foder
foder

max 17 %
begränsad
vanl. > 30 %
< ca 25 %

1 =lägst

Energianvändningen avser här driften och direkt energi, d.v.s. säga elenergi och bränslen som eldningsolja,
gasol eller biobränsle. Indirekt energianvändning ingår alltså inte.

För den som odlar för egen foderproduktion kan det vara intressant ur många synpunkter med alternativ som lufttät lagring, ensilering eller syrabehandling. Det är också de metoder som använder minst
energi.
Vilken metod man än använder, så måste man sätta sig in i de villkor och spelregler som gäller för den
metoden och för den gröda man hanterar. Det är också viktigt vid högre vattenhalter att veta hur man
kan anpassa uttagning, transport och foderberedning.
Vilken metod man än använder är det viktigt att bevara den kvalitet som krävs för den aktuella användningen och att undvika att behöva kassera något parti. Vi vill gärna räkna använd energi per ton
spannmål som mått på effektivitet. Alltså gäller det att bevara så många ton som möjligt.
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Tips – åtgärder
åtgärder för att energieffektivisera
När man pratar om hur man ska effektivisera energianvändningen är det bra att dela in åtgärderna
efter hur lätta de är att genomföra. De lättaste är de som handlar om rutiner och beteende, inställning, kalibrering, rengöring, planering etc. Det är åtgärder som inte behöver planeras väl och de behöver inte medföra kostnader, möjligen lite extra tid. Lönsamheten behöver sällan diskuteras. Tillsyn
av pannan och kalibrering av vattenhaltsmätaren är sådana åtgärder.
Andra åtgärder kan kräva inköp eller utbyte av utrustning och komponenter. Alltså medför de kostnader och då är det bra att räkna på lönsamheten. Sådana åtgärder kan ta lite längre tid att genomföra. Exempel är att bygga om fickor för luftning och att isolera varmluftskanalen.
Slutligen finns det åtgärder som kräver större investeringar och innebär byte av system. Att konvertera till uppvärmningen till biobränsle är en sådan åtgärd, som behöver planeras väl. En lönsamhetskalkyl bör ligga till grund för investeringen.
Texten tar upp olika åtgärder, från de lättaste till systembyte. Nedan sammanfattas åtgärderna helt
kort. Beskrivningar och motiveringar finns längre fram.

Åtgärder i varmluftstorkning
1. Förrensa! Renare är effektivare. I ren spannmål blir luftflödet bättre och det blir mindre
mängd att torka. (Se sida 19)
2. Tröska vid rätt vattenhalt. Om möjligt invänta lägre skördevattenhalter. Gör det med omdöme och se upp så att inte det sist tröskade istället blir för fuktigt. (Se sida 19)
3. Undertorka inte. Med egen tork är det bättre att torka till rätt slutvattenhalt för leverans. (Se
sida 20)
4. Övertorka inte! Att övertorka kräver energi i onödan och det minskar den vikt man får betalt
för vid leverans. (Se sida 20)
5. Torkens styrning är viktig. Det är viktigt att ha bra styrning på torken så man kommer till
önskad slutvattenhalt. (Se sida 21)
6. Se till att driftstermostaten på pannan gör rätt jobb. Se till så att driftstermostaten är rätt
placerad i varmluftskanalen. (Se sida 21)
7. Kolla och kalibrera vattenhaltsmätaren Detta är viktigt för att kontrollera torkning och lagring. (Se sida 21)
8. Sköt om pannan. En panna som inte är sotad, rengjord och väl underhållen får en lägre verkningsgrad. (Se sida 23)
9. Mätare för tillförseln av olja. (Se sida 23)
10. Isolera varmluftskanalen. Minska förlusterna genom att isolera varmluftskanalen. (Se sida
23)
11. Torka med vattenhaltsutjämning. Metoden passar bäst för majs och andra storfröiga. grödor.
(Se sida 24)
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12. Flytta kylningen till en luftningsficka. Om man inte kyler i torken utan istället i en luftningsficka så kan man öka torkningskapaciteten. (Se sida 24)
13. Använd högre torktemperatur. Om man höjer torkluftstemperaturen så ökar man både kapacitet och effektivitet – det kan särskilt utnyttjas för foderspannmål. (Se sida 25)
14. Foderspannmål behöver inte torkas lika mycket om den lagras med luftning. Under vintersäsongen kan man lagra foderspannmålen vid högre vattenhalt, 16 procent, om man luftar
den. (Se sida 25)
15. Torkning med gasol, naturgas eller biogas. Gasbrännare ger tillräckligt rena rökgaser för att
kunna användas till torkning, det spar energi. (Se sida 25)
16. Värmeåtervinning vid torkning. Värmen från kylning och i dåligt mättad våtluft kan användas
i den otorkade spannmålen. (Se sida 26)
17. Sänk lufthastigheten genom torken. (Se sida 27)
18. Förvärmning med solfångare. (Se sida 28)
19. Uppvärmning med biobränslen undersök möjligheterna att helt eller delvis ersätta olja med
biobränsle. (Se sida 28)

Åtgärder i kalluftstorkning
1. Ren spannmål. Luftflöde och torkning försvåras av agnar och boss. (Se sida 39)
2. Fördela spannmålen vid inläggningen så att packning och ojämn torkning undviks. (Se sida
39)
3. Lägg spannmålen i jämna skikt. Ojämnheter i tjocklek ger ojämn torkning. (Se sida 39)
4. Skikttjockleken är viktig. Med för tjocka skikt sänker man luftflödet och riskerar kvaliteten.
(Se sida 39)
5. Anpassa skikttjockleken efter vattenhalt. Begränsa höjden vid högre vattenhalter.
(Se sida 40)
6. I centralrörssilor bör man blanda om. Eftersom man inte kan variera skikttjockleken måste
man flytta och blanda om vid högre vattenhalter. (Se sida 40)
7. Använd uteluften. Fläkten ska ta luften utifrån. Undvik rundgång av torkluft. (Se sida 40)
8. Täta kanalsystemet. Luftläckage innebär energiförluster och fördröjd torkning. (Se sida 40)
9. Fläkta tillräckligt. Det är viktigt att fläkta så att temperaturen hålls nere. (Se sida 40)
10. Använd tillsatsvärme vid behov. Tillsatsvärme, som används rätt, höjer kapaciteten och ökar
säkerheten. (Se sida 41)
11. Håll koll på tryck och flöde så att energin till fläkten används på bästa sätt. (Se sida 41)
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12. Automatisera kalluftstorken. Styrning efter luftens relativa fuktighet ger bättre utnyttjande
av energin till fläktarna. (Se sida 41)
13. Lufta under lagringen. (Se sida 41)

Åtgärder i silotorkar med omrörning
1. Använd tillsatsvärme. (Se sida 43)
2. Använd omrörningen. Tillräcklig omrörning är en förutsättning för att lyckas med systemet.
(Se sida 40)
3. Ha koll på vattenhalten. (Se sida 43)
4. Lufta och kyl spannmålen under lagringen. Det är viktigt att lufta för att motverka kondens
och för att hålla nere temperaturen. (Se sida 43)

Åtgärder övrigt
Alternativa metoder.
Det finns alternativa metoder till energikrävande torkning såsom lufttät lagring, krossensilering
och syrabehandling. (Se vidare sida 44)
Transportörer. Ta hänsyn till energibehovet för olika transportörer, undvik lufttransport. Se över
kilremstransmissioner. Välj motorer med hög verkningsgrad om motorerna går många timmar
per år. (Se vidare sida 46)
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Torkning, grunder och teknik
Metoderna för torkning kan indelas i varmlufts - och kalluftstorkning.
Vid varmluftstorkning torkar spannmålen färdigt inom några timmar. Då används höga lufttemperaturer, oftast mellan 40 OC och 70 OC. Därtill används höga specifika luftmängder (m3/ton,tim). Den
största delen av Sveriges spannmål (80 - 90 procent) varmluftstorkas. Det är energikrävande och det
finns goda skäl att leta möjligheter att spara energi.
Vid kalluftstorkning används ouppvärmd luft eller svagt uppvärmd luft och lägre specifika luftmängder och därför tar torkningen flera dygn. Det krävs mindre energi än vid varmluftstorkning, eftersom
man inte värmer luften alls eller mycket lite (höjning med 5 - 7 OC). Det går dock åt mer energi till
fläktning i denna metod.
Silotorkning med omrörning kan ses som ett mellanting mellan kallufts- och varmluftstorkning. Specifika luftmängden är låg, vilket gör att torkningen tar flera dygn, även om luften värms till 35 – 40 OC.

Principer för torkning
Här kommer en kort beskrivning av viktiga principer och samband inom torkning och lagring. De ger
ett underlag för en diskussion om energieffektivisering och förslag till åtgärder.
Spannmålskärnor (liksom frö, hö, halm m.m.) är hygroskopiska. Det innebär att de kan avge vatten till
torr luft och ta upp vatten ur fuktig luft. Vattenhalten i spannmålen ställer in sig i jämvikt med den
omgivande luftens relativa fuktighet. Sambandet, en så kallad jämviktskurva, visas i bilden nedan.
Den hjälper oss att förstå torkning och förutsättningar för att lagra spannmål.
Om till exempel spannmål med 16 % vattenhalt genomströmmas av luft med 90 % relativ fuktighet så
kommer kärnan att ta upp fukt ur luften. Om vi genom samma parti blåser torrare luft, med ex. 50 %
relativ fuktighet, så kommer luften att ta upp fukt från kärnan.
För leverans av vete vill vi torka ner till 14 %, en vattenhalt som ligger till grund för betalningen.
Denna vattenhalt står i jämvikt med 65 % rel. fuktighet och det innebär alltså att torkluften måste ha
lägre rel. fuktighet än 65 % för att vi ska kunna torka ner till 14 % vattenhalt. Se de oranga linjerna i
diagrammet! För längre tids lagring rekommenderas 13 % så att man har lite marginal för eventuell
uppfuktning. För att bli lagringsstabila bör raps och rybs torkas till 8 % vattenhalt och lagras under
15°C. Jämför jämviktskurvan för raps i bild 3.

O

Bild 1. Jämviktskurva för vete. Sambandet mellan luftfuktighet och vattenhalt vid jämvikt för vete vid 25 C .
(Efter JTI)
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När torkluften passerar genom torkgodset utbildas en torkfront som rör sig framåt. Torkningen sker i
torkfronten. Bakom torkfronten har det skett en torkning och vattenhalten har där kommit i jämvikt
med torkluftens relativa fuktighet. Framför fronten har nu luften tagit upp så mycket vattenånga som
den kan. ”Våtluften”, som vi kallar den, passerar bara igenom den otorkade spannmålen utan att kunna
ta upp mer vatten.

varmluft
Varmluft

torkad
spannmål

otorkad
spannmål

torkfront

våtluft

Bild 2. Principbild över hur torkfronten rör sig. I torkfronten ställer spannmålens vattenhalt in sig i jämvikt med
den relativa fuktigheten i inkommande torkluft.

All torkning går ut på att blåsa genom luft som är så torr att spannmålen ställer in sig på tillräckligt låg
vattenhalt. Uppvärmning av luften sänker luftfuktigheten och tillför den energi som behövs för att
förånga vattnet. Ju torrare och varmare luften är, desto mer fukt kan den ta upp och desto snabbare går
torkningen. Vid ökad temperatur påskyndas också fuktvandringen från spannmålskärnans inre mot
ytan. Torkningen går också snabbare ju högre luftflöde man har. En nackdel med ett för högt luftflöde
är att mottrycket i spannmålen blir större. En ännu större nackdel är att luften kanske inte hinner mättas med fukt under passagen genom spannmålen. Därmed drar man inte nytta av all den energi man
kostat på sig för uppvärmningen. En konflikt finns alltså mellan önskemål om torkningskapacitet och
önskemål om energieffektivitet.

Vattenhalt, %

Slutledningen blir att en energieffektiv torkning förutsätter anpassning av fläktar och värmekälla samt
bra kontroll och styrning.

Luftens relativa fuktighet, %

Bild 3. Jämviktskurva för frö, ärter och raps. Sambandet mellan luftfuktighet och vattenhalt vid jämvikt.
(Efter Århus Universitet, Den Jordbrugsvidenskabelige Fakultet)

Luftens förmåga att ta upp fukt
Grundläggande för allt resonemang kring torkningskapacitet, torkningens energianvändning och kostnader är torkluftens relativa fuktighet. Den är ju avgörande för hur mycket fukt luften kan ta upp och
ta med sig från torkgodset. Luft kan som mest innehålla en viss mängd vattenånga och denna mängd
ökar med ökande temperatur. Luften är då mättad med vattenånga - den har 100 procent relativ fuktighet.
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Ett exempel belyser detta:
Vid 10 OC är luften mättad om den innehåller 7,5 g vattenånga per kg luft (9 g/m3)
Vid 15 OC temperatur är luften mättad om den innehåller 10,5 g vattenånga per kg luft
(12,6 g/m3)
Om den 10-gradiga mättade luften värms till 15 OC utan att vatteninnehållet på 9 g/m3 ändras så
sjunker den relativa fuktigheten till 71 procent (9/12,6 = 0,71).
Om luften igen kyls till en temperatur under 10 OC så kommer vattenångan att kondensera till vattendropppar.
(Om relativ fuktighet kan du läsa mer i avsnittet Energi, grunder.)
Uppvärmning av luften medför att man sänker dess relativa fuktighet. Det medför också att våtluften
som lämnar torken kommer att vara varmare och då kan den innehålla mer vattenånga innan den är
mättad. I praktiken kan inte torkluften ta upp så mycket vatten att den blir helt mättad när man torkar
spannmål och andra hygroskopiska material.
Det beror på den jämvikt mellan spannmålens vattenhalt och luftens relativa fuktighet som bild 1 visar. En slutsats att dra från jämviktskurvan är att när spannmålen torkas ned till exempelvis 16 % så
kan inte våtluften, den luft som lämnar torken, hålla mer än 70 - 75 procents rel. fuktighet. Vid nedtorkning till 14 procent kan den luft som lämnar den torra spannmålen inte hålla högre rel. fuktighet
än ca 65 procent.
Om inte våtluften från torken är mättad med vattenånga, håller 100 procent rel. fuktighet, så innebär
det att man har använt en del energi för uppvärmning som inte kommer till nytta. I praktiken är det
inte möjligt att komma till 100 procent i genomsnitt, men man kan försöka komma så högt som möjligt.
En viktig del i effektiviseringen är alltså att utnyttja så mycket av värmeenergin som möjligt genom
att den luft som lämnar torken hålls så mättad med vattenånga som möjligt.

Vad krävs för stabil lagring?
För att vi ska förhindra mögeltillväxt måste luften vara tillräckligt torr. För lagringsstabilitet måste
alltså spannmålen ha så låg vattenhalt att luften mellan kärnorna är förr torr för mögelsvamparna. Var
den gränsen går bestäms av vattenhalt och temperatur i kombination som bild 4 visar.

Bild 4. Mögeltillväxtens beroende av vattenhalt och temperatur. (Efter JTI)
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Vid sidan av vattenhalt/luftfuktighet och temperatur är tiden en viktig faktor. Den har att göra med att
kärnan andas, även om aktiviteten är låg. Vid andning bildas både värme och vattenånga. Med ökad
fuktighet och temperatur förbättras förutsättningarna för mögelsvampar och när de växer till ökar
också deras andning. Ännu mer fukt och värme bildas. Processen påskyndar sig själv. När spannmålen
”tar värme” är det alltså ett tecken på mögelbildning. Därför är det viktigt att lufta den spannmål som
inte är tillräckligt nertorkad eller som lagras i väntan på torkning. Luftningen för då bort värme och
fukt så att aktiviteten inte driver på sig själv. Temperaturen hålls nere.
Bild 4 visar att ju torrare och ju kallare spannmålen lagras, desto säkrare är lagringen. Lantmännen
och andra företag som köper upp spannmål vill ha den levererad med högst 14 – 15 procents vattenhalt (lite olika gränser beroende på spannmålsslag och –kvalitet). För längre tids lagring rekommenderas ofta 13 procent, vilket ger bättre marginal för eventuell uppfuktning, orsakad av andning.
JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik har gett ut riktlinjerna i tabell 2 för tillgänglig tid inom
vilken buffertlagrad spannmål bör torkas för att undvika mögeltillväxt. Tabellens tider gäller under
förutsättning att spannmålen luftas och därmed kyls. Tiden minskar givetvis utan luftning.

Tabell 2. Tillgänglig tid för luftad buffertlagring innan torkning (Efter JTI)
Temperatur Tillgänglig tid i dagar vid skördei spannmålen vattenhalt i procent
O
C
17
18
20
10
6
2
25
18
11
4
20
30
17
6
15
66
34
12
10

22
1
1
2
4

Hur mycket vatten är det som måste torkas bort?
Man kan använda en formel för att beräkna hur mycket vatten som torkas bort per ton torkad spannmål. Vattenhalterna anges som procenttal.

1000 x

ing. vattenhalt - utg. vattenhalt
100 - ing.vattenhalt

= kg vatten / ton

Exempel: Gårdens spannmålsskörd är 400 ton torkad vara. Ingående vattenhalt är i medeltal 20 procent. Nedtorkning sker till 14 procent. Per ton torkad spannmål ska man då torka bort:
1000 x

20 - 14
100 - 20

6000
80

=

=

75 kg vatten

Det blir totalt så här mycket vatten som torkas bort: 400 x 75 = 30 000 kg vatten.

Det kan vara enklare att använda en tabell istället för formeln. I tabell 3 a på nästa sida kan man utgå
från otorkad spannmål och tabell 3 b från torkad.
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Tabell 3 a. Mängd vatten att torka bort, räknad på den otorkade spannmålen
Kg vatten per ton otorkad spannmål
Ingående

- vid utgående vattenhalt

vattenhalt 10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

25 %

167

157

148

138

128

118

107

24 %

156

146

136

126

116

106

95

23 %

144

135

125

115

105

94

83

22 %

133

124

114

103

93

82

71

21 %

122

112

102

92

81

71

60

20 %

111

101

91

80

70

59

48

19 %

100

90

80

69

58

47

36

18 %

89

79

68

57

47

35

24

17 %

78

67

57

46

35

24

12

16 %

67

56

45

34

23

12

--

15 %

56

45

34

23

12

--

--

Exempel
Spannmålen håller vid tröskningen 20 % och den ska torkas ner till 14 % vattenhalt.
För varje ton otorkad spannmål som läggs in i torken ska 70 kg vatten torkas bort.
1 ton otorkad spannmål ger 930 kg efter torkning.

Tabell 3 b. Mängd vatten att torka bort, räknad på den torkade spannmålen
Kg vatten per ton torkad spannmål
Ingående

- vid utgående vattenhalt

vattenhalt 10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

25 %

200

187

173

160

147

133

120

24 %

184

171

158

145

132

118

105

23 %

169

156

143

130

117

104

91

22 %

154

141

128

115

103

90

77

21 %

139

127

114

101

89

76

63

20 %

125

113

100

88

75

63

50

19 %

111

99

86

74

62

49

37

18 %

98

85

73

61

49

37

24

17 %

84

72

60

48

36

24

12

16 %

71

60

48

36

24

12

--

15 %

59

47

35

24

12

--

--

Exempel
Spannmålen håller vid tröskningen 20 % och den ska torkas ner till 14 % vattenhalt.
För varje ton torkad spannmål från torken har 75 kg vatten torkats bort.
1075 kg otorkad spannmål ger 1 ton efter torkning.
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Varmluftstorkning
Vid varmluftstorkning torkar spannmålen färdigt inom några timmar tack vare höga lufttemperaturer,
oftast mellan 40 OC och 70 OC samt höga specifika luftmängder (2000 - 3000 m3/ton,tim). Den största
delen av Sveriges spannmål (80 - 90 procent) torkas med varmluft. Uppvärmningen sker mest med
olja och det ger som bekant koldioxidutsläpp. Vi har både miljömässiga och ekonomiska skäl att effektivisera torkningen.
Varmluftstorkning - att mäta effektivitet
Ett sätt att kolla energieffektiviteten är att beräkna hur mycket energi som används för varje kg vatten
som avlägsnas. Vi använder ofta nyckeltalet l olja/kg vatten eller kWh/kg vatten. Oljans värmevärde
sätts grovt räknat till 10 kWh/l.
Om den oljeeldade anläggningen använder mindre än 0,15 l olja per kg vatten i medeltal, så får det
betecknas som bra (1,5 kWh per kg vatten). Det kan ändå finnas potential för förbättringar. Om torken
använder mer än detta värde, så har man stor anledning att leta efter åtgärder.
Se 0,15 l olja per kg vatten som ett grovt mått och som ett medeltal för ingående vattenhalter på 15 18 procent. Av flera skäl går det åt mindre energi per kg vatten om vi börjar torka på högre vattenhalter Motsvarande riktvärde är närmare 0,13 l olja per kg vatten om skördevattenhalten är över 20 procent.
En annan tumregel är att det inte bör gå åt mer än 1,8 - 1,9 l olja per ton och procentenhets nedtorkning, räknat på vikten torkad spannmål. Det motsvarar 18 - 19 kWh per ton och procentenhet.
Torktillverkarna anger vanligen torkarnas kapacitet i måttet torkgods i ton/tim vid 4 procents nedtorkning. Här ska man vara uppmärksam. Observera att måttet brukar vara 4 procent räknat på ingående
vikt och att det inte är detsamma som nedtorkning med 4 procentenheter! Det är istället bara 3,3 – 3,4
procentenheter sänkning av vattenhalten. Detta ska visas i ett exempel.
Exempel
Antag att en tork har en kapacitet enligt produktbladet på 5 ton/tim vid 4 procents nedtorkning.
Under en timme är det alltså 5000 * 0,04 = 200 kg vatten som ska torkas bort. Är ingående vattenhalt 20 procent så är det 200 kg av ingående 5000 * 0,020 = 1000 kg vatten som torkas bort.
Kvar är då 800 kg vatten i 4800 kg spannmål och vi räknar ut den nya vattenhalten: 800/4800 =
0,167 = 16,7 procent. Därmed har vi visat att vattenhalten har sänkts 3,3 procentenheter vid uppgiven kapacitet och inte 4.
Torkning i satstork
Satstorkning innebär att spannmålen ligger still under torkningen. Torkningen avslutas, när satsen i
genomsnitt nått önskad vattenhalt. Där den varma luften kommer in i torken blir vattenhalten mycket
låg och där våtluften lämnar satsen kanske vattenhalten inte har gått ner särskilt mycket. Efter torkningen ska satsen kylas och då börjar en viss utjämning av vattenhalter. Partiet blandas sedan under
transport till lagerfickan och sedan sker ytterligare utjämning av vattenhalter mellan fuktiga och torra
kärnor under lagringen.
Varmluft
<10 % rel. fukt.
60 OC

Våtluft

torkad
spannmål

torkfront

otorkad
spannmål

85 % rel. fukt.
28 OC

Bild 5. Principbild för satstorkning i en schakttork där luften passerar genom stillaliggande spannmål.
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I en schakttork med satstorkning blir spannmålen mycket torr och varm där varmluften kommer in. En
balktork är bättre, särskilt om den är utformad så att man kan sänka hela satsen genom att ta ut något
hundratal kg och föra till toppen av torken. Då flyttas spannmålskärnorna om och de riskerar inte att
bli lika varma och inte lika torra som i schakttorken. Bild 6 visar principen för en balktork.

Bild 6. Principbild balktork, sektion. Balkar med inkommande varmluft markeras med + och våtluftsbalkar med
-. Detbildas en torkfront som rör sig från varmluftsbalk till våtluftsbalk. Om satsen kan sänkas någon gång under torkningen så omlagras kärnorna och de får en jämnare torkning. (Bild efter Tornum AB.)

Med flyttningen undviker man också att luften lättare tar sig fram på vissa ställen till följd av att kärnorna krympt genom torkningen Bäst fungerar det om tömningen är utformad så att hela satsen kan
röra sig nedåt. Torkfickan töms då genom att roterande valsar eller pendlande vaggor i botten sätts i
rörelse. Sämre är det om tömningen bara sker genom ett koniskt uttag. Då är det bara den spannmålspelare som ligger rakt ovanför uttagsöppningen som rör sig medan det övriga ligger still.

Bild 7. Principbild satstork.
(Efter Tornum AB)

En variant är satstork med cirkulerande torkgods. Den kan sägas vara anpassad till torkning på nordliga breddgrader med högre skördevattenhalter. Cirkulationstorken ger en jämnare torkning men kräver en elevator som arbetar under det att satsen torkas. Den använder mer energi än satstorken.
Torkning i kontinuerlig tork
I den kontinuerliga torken rör sig spannmålen nedåt under torkning och påföljande kylning genom en
styrd utmatning. Flödet genom torken beror av rörelsen hos utmatningens roterande valsar eller pendlande vaggor. Rörelsen och flödet är förinställda eller, mer avancerat, styrs av automatik och beror då
på hur torkningen förlöper.
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Bild 9. Kontinuerliga torkar är oftast
utförda som balktorkar. Spannmålen
rör sig på ett sätt som ger en jämnare
torkning.
(Bild efter Tornum AB.)
Bild 8. Principbild kontinuerlig tork

I varmluftstorkens övre del med fuktig spannmål kan torkluften mättas väl med vattenånga. Efterhand
som torkningen fortlöper och spannmålen rör sig neråt genom torken kommer luftens mättnadsgrad att
minska. Det beror alltså på jämviktssambandet. I slutet av torkzonen, där vattenhalten nått neråt 14
procent kan våtluftens fuktighet inte vara högre än 65 - 70 procent. Spannmålens temperatur har närmat sig temperaturen på inkommande varmluft. Efter torkzonen kyls den torkade spannmålen i en
kylzon till några grader över uteluftens temperatur.
Torkluftens temperatur
Ju varmare torkluften är, desto högre kapacitet får torken och desto mindre energi behöver användas.
Begränsningar finns för vissa grödor och kvaliteter som skadas av höga temperaturer och de skadas
lättare ju högre temperaturen är. I tabell 4 ges riktlinjer för brödsäd. För maltkorn, utsäde, ärtor och
bönor ligger riktvärdena några grader lägre. Det är kärnans eller fröets temperatur som är kritisk. Därför kan varmluftstemperaturen vara högre om inte torkgodset ligger still utan är i rörelse.
Tabell 4. Maximala torkluftstemperaturer som rekommenderas för brödsäd (efter JTI)
Torktyp

Maximal torkluftstemperatur vid
skördevattenhalterna
20 %

25 %

O

60 C

O

55 C

Kontinuerlig balktork, cirkulationstork

65 C

Kontinuerlig schakttork, satstork

60 C

30 %

O

55 C

O

O

50 C

O

Fodersäden är inte temperaturkänslig och man kan höja temperaturen utan att foderkvaliteten påverkas. Vid torkning av fodersäd kan man alltså dra nytta av att högre temperatur ger energieffektivare
torkning.
Om torkluftstemperaturen till exempel höjs från 60 till 80 OC, så behövs det 10 - 15 % mindre energi
för torkningen. Samtidigt ökar torkkapaciteten med 40 - 60 procent. Pannans säkerhetstermostat begränsar temperaturen på varmluften till 85 OC, annars skulle man kunna förbättra effektiviteten ytter-
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ligare med ännu högre temperatur. Det rekommenderas bara för kontinuerliga torkar och cirkulationstorkar.

Bild 10. Torkens kapacitet ökar med ökad torkluftstemperatur liksom energieffektiviteten. (Efter JTI)

Ett undantag är när torken är placerad utomhus och avskilt från byggnad enligt nuvarande regler från
Lantbrukets Brandskyddskommitté. Då är den maximalt tillåtna torkluftstemperaturen 100 °C. En
förutsättning för att högre temperatur än 85°C ska accepteras är att torkanläggningen konstruerats så
att brännbart material (damm, agnar mm) inte kan ansamlas på ytor med högre temperatur än 85°C.

Luftningsfickor har många fördelar och de bidrar på olika sätt till att spara energi
Lagringsfickor med luftningsmöjlighet har många fördelar, som påverkar kapacitet, energianvändning
och lagringsstabilitet. Att undvika förluster och undvika kassation är en del i att använda energin effektivt.

Luftning

Tömning

Bild 11. Lagringsfickor med luftningsbar botten i anslutning till en fläktkanal. Med s.k. golvsveperplåt kan fickan
tömmas med luft. (Efter AB AKRON-maskiner)
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De viktigaste fördelarna med luftningsbara fickor är:
Luftad buffertlagring av nyskördad spannmål. Det ger bättre mottagningsmöjligheter och
minskar risken att tröskningen hindras av begränsad mottagnings- och torkningskapacitet.
Luftad lagring ger möjlighet att avbryta torkningen av till exempel (egen) fodersäd vid 16 %
vattenhalt. Det spar ca 4 l olja per ton jämfört med att torka ner till 14 %. Det blir 25 kg vatten
mindre att ta bort per ton. Regelbunden kontroll av temperatur och luftning vid behov bevarar
kvaliteten.
Lagringsfickor med luftning ger möjlighet till tvåstegstorkning. Kapaciteten i mottagningen
blir högre tack vare bättre genomströmning i torken. Det kan man även utnyttja för storfröigt
torkgods som ärter och bönor, vilka annars lätt kan skadas av snabb nedtorkning.
Luftningsmöjligheter ger generellt större säkerhet i lagringen.
Torkens kapacitet kan ökas om man inte kyler den nytorkade spannmålen i själva torken utan i
en luftad lagringsficka. Det förutsätter då att pannans effekt är tillräcklig, annars måste den
höjas.
Byggnadsvolymen utnyttjas bättre om man väljer bort fickor med konisk bottendel till förmån
för stumfickor med lufttömning.

Precis som det vid torkning uppstår en torkfront så bildas det en kylfront vid luftningen. Spannmålens
temperatur börjar sänkas i botten av fickan och sedan rör sig kylfronten uppåt. Frontens hastighet beror på skillnaden mellan lufttemperaturen och spannmålens temperatur samt på luftflödet.

kylfront
Bild 12. Principbild för kylfront, en parallell
till torkfront.

kyld spannmål

Luftning under lagring är till för att hålla temperaturen nere, att föra bort den fukt och den värme som
bildas. Fukt och värme kommer från andning i kärnan och i ännu högre grad i de mikroorganismer
som följer med spannmålen. Om man inte luftar så stiger alltså temperatur och vattenhalt, mögelsvamparna växer till och de bildar ännu mer fukt och värme.
Lagringssäkerheten ökar med sjunkande temperatur, den biologiska aktiviteten avtar. Vinterkylan
tränger dock inte in så snabbt, eftersom spannmålen fungerar som isolering. Därför bör man passa på
att kyla ner den lagrade spannmålen när de kalla torra dagarna kommer på hösten. Man sänker tempe-
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raturen tillräckligt långt för att hålla nere aktiviteten. Bäst är att sikta på en temperatur strax över nollpunkten. Annars kan den alltför nedkylda spannmålen ge problem med kondens, när temperaturen
stiger på vårkanten.
På grund av jämviktssambandet mellan spannmålens vattenhalt och relativa luftfuktigheten så kan
man riskera att fukta upp spannmålen om luften är för fuktig. Tumregeln är att man inte ska lufta
spannmålen om den relativa luftfuktigheten överstiger 65 – 70 %. Luften ska självfallet vara kallare än
spannmålen.

Riktvärden för specifika luftmängder vid luftning
•

buffertlagring före torkning

30 - 60 m3/ton,tim

•

luftning under lagring vid vh 15 - 17 %

10 - 30 m3/ton,tim

•

luftning under lagring vid vh < 15 %

6 - 12 m3/ton,tim

Det behövs 1000 – 1400 m3 luft för att kyla varje ton. Elförbrukningen för detta varierar från 0,4 till
1,0 kWh/ton beroende på lagringshöjd och typ av fläkt.
För tömning med luft som i bild 11, då botten består av golvsveperplåt, krävs minst 2 400 m3 luft per
timme och per m2 plåt. Fläkten ska kunna lämna detta flöde vid 40 mm vp (400 Pa). Detta är särskilt
viktigt att man observerar vid självbyggeri. Då är det också viktigt hur man läggar och riktar plåtarna
och att man följer anvisningarna. Golvsveperplåt som sluttar i tömningsriktningen underlättar tömning.

Bild 13. Luftningsbotten i en luftningsbar spannmålsficka. Sluttömning sker med hjälp av luft., när luftflödet
riktas mot utloppet av golvsveperplåten.
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Åtgärder i varmluftstorkning
Det finns flera olika möjligheter att spara energi och energikostnader i varmluftstorkning. Att byta
bränsle kan för många vara ett sätt. Oberoende av värmekälla är det viktigt att undvika värmeförluster
och att se till att den värme man sätter in verkligen används för att ta upp vatten. Det är också viktigt
att komma till rätt vattenhalt. Vattenhaltsmätning och styrning har betydelse. Mycket kan man energieffektivisera genom att man ändrar sina rutiner, gör rent och blir bättre på att ställa in och justera. Det
kan vara helt gratis och det går snabbt. För att komma längre behöver man kanske göra någon investering och då finns det skäl att räkna på. Det tar lite mer tid, särskilt vid omfattande förändringar.

Bild 14. Varmluftstork med lager
(AB AKRON-Maskiner)

1. Förrensa
Ju renare spannmålen är desto mindre mängd blir det att torka. Torkluften passerar också lättare och
jämnare genom renare spannmål. Det är alltså en fördel om spannmålen får passera en aspiratör
eller damm- och bossavskiljare före torkning. Även en grovrensning i en damm- och bossavskiljare är
till hjälp.

Bild 15. Aspiratör,
damm- och bossavskiljare

2. Tröska vid rätt vattenhalt
Lägre skördevattenhalt spar naturligtvis olja i torken. Skillnaden mellan att skörda vid 18 procent och
17 procent är mer än 12 kg vatten per ton torkad spannmål. Det är en minskning med 25 %. Därför
kan man spara 25 % olja eller ca 1,8 l/ton, om man väntar till dess att kärnans vattenhalt har sjunkit
från 18 till 17 procent. Det kan krävas en högre tröskningskapacitet för att man ska kunna passa låga
vattenhalter på ett bra sätt. Den högre kapaciteten kostar mer. Det vill också till att utnyttja den
potential man har i tröskan, när det är gynnsamt att tröska. Då är ofta spillet lägre, så att det är möjligt att köra lite fortare.
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Bild 16. Tröskning vid rätt vattenhalt påverkar energibehovet för torkning.

Om man vill passa låga vattenhalter så gäller det här att inte bara se till en enskild gröda eller ett
enskilt fält utan till hela tröskarealen så att man inte lurar sig själv. Att vänta med tröskningen på
något fält innebär ofta en risk för sämre väder och att andra arealer då måste tröskas vid högre vattenhalter. Det brukar också ge större förluster och sämre kvalitet. Många höstar har det visat sig att
den sist skördade arealen blivit väl blöt, tyvärr. Med försenad tröskning följer också ökad risk för
drösning och andra förluster eller hygieniska skador.
Vid bra tröskväder är det inte bra ifall man måste ställa tröskan på grund av att torken inte kan ta
emot mer spannmål. Titta på olika åtgärder för att höja torkens kapacitet, flera finns beskrivna här.
En luftad buffertficka för nyskördad spannmål är en stor hjälp och den ökar möjligheten att kunna
tröska vid lägre vattenhalter och i gynnsammare väder.

3. Undertorka inte
Undertorkningen innebär att man inte torkar ner till den vattenhalt som är basen för prissättning vid
leverans, oftast 14 procent. I och för sig sparar man ju olja på gården, när man överlåter sluttorkningen till uppköparen. Men samtidigt betalar man en torkningsavgift som vida överstiger den energikostnad man skulle ha haft vid fullständig nedtorkning i egna torken.

4. Övertorka inte
Övertorka inte spannmålen! Övertorkning kräver onödig energi. Den reducerar också vikten, vilket
ger sämre betalt för spannmålen. Man får ju inte betalt efter mängden torrsubstans som levereras.
Titta på ett exempel: Ett spannmålsparti med 18 % vattenhalt torkas ner till 13 % istället för avsedda
14 %. Då går det åt ca 2 l olja mer per ton torkad vara, när mer än 12 kg vatten torkas bort i onödan.
Vid försäljning av partiet som skulle hålla 14 procents vattenhalt blir inte lantbrukaren kompenserad
för övertorkningen. Han förlorar också betalningen för 12 kg spannmål, räknat per ton. Övertorkningen ger därför en onödig kostnad på 25 - 30 kr/ton.
För att slippa torkningsavgifter vid undertorkning kanske man frestas att torka lite extra, men övertorkning ger också ökade kostnader. Normalt är kostnaderna för lantbrukaren högre vid undertorkning (vattenhalt över 14 procent vid leverans) än vid övertorkning (vattenhalt under 14 procent vid
leverans) på grund av hur spannmålsföretagen har satt priser och avgifter.
Alltså är det viktigt att man har noggrann vattenhaltsmätning och en bra styrning av torken.
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5. Torkens styrning är viktig
Det är alltså viktigt att ha bra styrning på sin varmluftstork så att man kommer så nära önskad vattenhalt som möjligt. Man vill helst varken övertorka eller undertorka. En styrning som baseras på
vattenhalt är att föredra. Andra system som arbetar med givare för våtluftens temperatur eller relativa fuktighet kan ha sämre precision.
För satstorkar har det varit vanligt att man ställer pannans gångtid efter en tabell utifrån vattenhalt
och satsens vikt. Idag ställs många satstorkar på vågceller. Satsen vägs då in och styrcentralen avbryter torkningen efter en viss uppnådd vikt beroende på den vattenhalt som torkskötaren matat in. Det
ger god precision, men bara om vattenhalten mäts med god precision.

Bild 17. Torkens styrning är viktig.
(AB AKRON-maskiner)

6. Se till att driftstermostaten på pannan gör rätt jobb
Pannan har en säkerhetstermostat som bryter oljetillförseln om varmluftstemperaturen överstiger
högsta tillåtna 85 OC. Detta har fastställts av Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK.
Pannan har också en driftstermostat, där man ställer in önskad varmluftstemperatur. Det förekommer att givaren till driftstermostaten sitter för nära pannans utlopp, så nära att luften där är dåligt
blandad. Då kan det hända att givaren inte registrerar varmluftens genomsnittliga temperatur utan
ett för högt värde. Lantbrukaren kan uppleva det som att pannan har svårt att komma upp i temperatur. För låg temperatur in i torken medför att energin utnyttjas sämre. Lösningen är att flytta ut
givaren ett stycke i varmluftskanalen, där luften hunnit blandas bättre. Brandskyddsreglerna enligt
LBK tillåter att man flyttar givaren till högst 1,5 m från pannan.

7. Kolla och kalibrera vattenhaltsmätaren
Man måste kunna mäta vattenhalter på ett tillförlitligt sätt för att styra torken så att man varken
undertorkar eller övertorkar. Vattenhaltsmätning är också viktig för säker lagring och för en alternativ konserveringsmetod som syrabehandling. De säkraste metoderna såsom våg + torkning i ugn tar
tyvärr lite längre tid. De elektroniska snabbmätarna ger snabbt svar och det är deras styrka. Men
eftersom de inte mäter vattenhalten direkt utan indirekt via andra egenskaper, så kan de slå fel. Det
är därför viktigt att man kontrollerar sin snabbmätare mot en säkrare metod.

Bild 18. Exempel på snabbvattenhaltsmätare
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En elektronisk mätare ska vara noggrant kalibrerad och temperaturkompenserad. Jämför den med
våg + torkning i ugn eller värmelampa + våg. Detta är de tillförlitligaste metoderna men de tar förstås
lite tid. I Danmark testade man år 2002 ett antal apparater. Resultatet för vete visas i bild 19. Vid
mätning i korn var felvisningen något större. De bästa mätarna var de som ska ha ett malt prov. Det
tar givetvis lite mer tid men ökar säkerheten. Var uppmärksam på att mätarna kan ha förbättrats
sedan testet gjordes. Det viktigaste med bilden är att visa att de elektroniska mätarna måste jämföras med säkrare metoder så att man känner felvisningen.

-2

-1

0

1

2

3

Bild 19. Resultat av ett danskt FarmTest från 2002 av elektroniska vattenhaltsmätare med vete. Den undre
skalan visar avvikelse i procentenheter från ett laboratorieprov. Adressen till denna Farm Test är
www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Filer/09_vandbe.pdf. Notera att detta test har några år på nacken och att mätarna kan ha utvecklats sedan dess.

Flera studier visar att det är viktigt att kalibrera snabbmätarna. År 2009 gjorde Lantmännen ett test
av fyra snabbmätare. Samtliga fyra underskattade vattenhalterna, de visade för låga värden utom i
ett fåtal prov. Man kan skilja på två sätt att använda snabbmätare. I den ena typen fyller man mätkammaren med hela kärnor och i den andra typen använder man ett malet prov. I detta test var avvikelsen från den verkliga vattenhalten störst hos mätare för hela kärnor. Det talar för att man ska
använda mätare för malet prov. Samma slutledning gjordes i det danska testet 2002.
Provets temperatur kan påverka mätresultatet. Om inte mätaren har automatisk temperaturkompensering, så får man själv korrigera enligt tabell som följer med mätaren.
Man bör alltså göra en enkel kalibrering, där resultaten från snabbmätaren jämförs med prov vid
t.ex. spannmålsmottagning, eller egna prov med våg + torkning i ugn eller värmelampa + våg. Gör
upprepade prov med olika spannmålsslag och med både torr och fuktig spannmål. Notera och spara
alla mätningar till ett underlag för omräkningar.
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8. Sköt om pannan
En ny oljepanna kan ha 85 procent verkningsgrad medan en gammal och dåligt underhållen panna
kanske har så låg som 60 procent. Om man vill hålla en hög verkningsgrad så ska man underhålla
pannan. I en panna som inte är sotad kommer mer energi att följa med rökgaserna ut och det blir
mindre energi till torkning. Ett 3 mm sotlager verkar så isolerande att verkningsgraden minskar med
13 procentenheter. Det betyder att torkningen förbrukar 0,3 l mer olja per ton och procentenhets
nedtorkning. För ett spannmålsparti på 100 ton som ska torkas från 18 till 14 % gör det 120 l olja.
Regelbunden sotning betalar sig. Sota alltid efter avslutad torkning, eftersom sotet tillsammans med
eventuellt kondensvatten bildar frätande ämnen och skadar pannan. Därefter bör man täta rökgaskanalen, alternativt koppla loss den för att hindra fuktig luft att strömma fritt genom pannan. Annars finns risk för att det bildas kondens och rost, när pannan inte används.
Otillräcklig lufttillförsel ger en sotande förbränning och sämre verkningsgrad. Sotaren kan kontrollera
att pannan arbetar optimalt genom att mäta rökgasernas temperatur, CO2 -halt och sottal. En kontroll av panna och brännare före torkningssäsongen är inte fel.

9. Mätare för tillförseln av olja
Att mäta är att veta. Det är lättare att ha kontroll på oljeförbrukningen om man kopplar in en mätare
på oljeledningen. Den är också ett uppskattat hjälpmedel när man legotorkar åt andra.

Bild 20.
Håll reda på oljeförbrukningen med
en oljemätare.
”Att mäta är att veta.”

10. Isolera varmluftskanalen
Man har mätt upp att det kan försvinna en effekt på 7 - 9 kW från en 10 m oisolerad varmluftskanal
med 40 cm diameter och när varmluftens temperatur var 50 OC över omgivningens. Varje timme var
energiförlusten alltså 7 - 9 kWh, motsvarande ungefär 1 liter olja.
En isolering med 50 mm mineralull reducerade förlusterna till 0,5 kWh per timme. Ytterligare isolering med 50 mm gav en mer marginell besparing, eller totalt 0,25 kWh per timme.
Tabell 5. Riktvärden för energiförlust, kWh per m kanal och per timme. Varje kWh motsvaras av
0,12 liter olja vid 80 procent pannverkningsgrad.
kanal, diameter
kanal 40 cm
kanal 60 cm
kanal 80 cm

oisolerad
1 kWh/m,tim
1,5 kWh/m,tim
2 kWh/m,tim

50 mm isol
0,06 kWh/m,tim
0,09 kWh/m,tim
0,12 kWh/m,tim

Bild 21.
Isolera varmluftskanalen och
minska energiförlusterna.
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100 mm isol.
0,03 kWh/m,tim
0,13 kWh/m,tim
0,18 kWh/m,tim

11. Torkning med vattenhaltsutjämning
Metoden att torka med vattenhaltsutjämning, på engelska ”dryeration”, har utvecklats i USA för
torkning av majs. Man hade nämligen problem med att majskärnornas vattenhalt varierade utefter
majskolven. Dessutom tar det tid för fukten i kärnans inre att vandra till ytan och följden blir sprickor
och problem med kvaliteten.
I denna metod avbryter man därför torkningen när vattenhalten är 2 – 3 procentenheter över den
önskade slutvattenhalten. Man flyttar över den varma majsen eller spannmålen till en luftningsficka,
där den får ligga tills vattenhalten utjämnats. Detta tar minst 4 timmar för majs, mindre för spannmål. Därefter startar man fläkten för att lufta, färdigtorka och kyla. Rekommenderat luftflöde är 3060 m3/ton,tim. Luftningen och värmen gör att det samtidigt sker en sluttorkning till rätt vattenhalt.
Därmed sparas energi för torkning.
Torkning med vattenhaltsutjämning på detta sätt används med fördel för majs och andra storfröiga
som ärtor och bönor. För spannmål är det inte lika aktuellt. Där sker ändå en sluttorkning vid kylningen i torken med upp till 1 procentenhet.

Torkning

Vattenhaltsutjämning

Kylning

Lagring

Bild 22. Torkning med vattenhaltsutjämning, engelska ”dryeration”, sker i tre steg före lagring. (Efter JTI)

12. Flytta kylningen från torkfickan till en luftningsficka
I en kontinuerlig tork kan man slopa kylzonen och utnyttja hela torkfickan till torkning. Den varma
spannmålen flyttas för kylning i en luftningsficka, där värmen och luftningen gör att spannmålen
torkar ned till slutvattenhalt. Rekommenderat luftflöde är 30-60 m3/ton,tim eller högre så att kylningen inte utgör en flaskhals. Man bör sedan flytta spannmålen efter kylningen, så att utfällning av
kondens vid frånluftssidan inte ger problem. Flyttningen jämnar ut vattenhalterna.
Om man på detta vis flyttar kylningen från själva torken kommer det att höja torkningskapaciteten,
förutsatt att panneffekten räcker till. Ett annat skäl kan vara att man vill sänka lufthastigheten genom torkfickan när större volym utnyttjas. Det kan då bidra till att våtluften mättas bättre, om det
tidigare varit ett problem. Torkningen blir alltså energieffektivare genom det.
Även vid satstorkning kan man höja torkkapaciteten genom att inte kyla i torkfickan utan i en luftningsficka. Det blir ju då mer tid tillgänglig för egentlig torkning, när satstorken inte behöver användas för kylning.
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13. Använd högre torktemperatur
Ökad temperatur på torkluften ökar torkens kapacitet och minskar energiåtgången. Det kan man
utnyttja för fodersäd eftersom foderkvaliteten inte påverkas av högre temperaturer. Däremot måste
som bekant torkluftstemperaturen begränsas vid torkning av utsädes- eller brödspannmål. Se tabell
4 på sida 15.
Om torkluftstemperaturen höjs från exempelvis 60 till 80 OC, så behövs det 10 - 15 % mindre energi
för torkningen. Samtidigt ökar torkkapaciteten med 40 - 60 procent. Se diagrammet på sida 16.
Högsta tillåtna varmluftstemperatur är 85 OC, om torken är placerad inne i en byggnad. Beroende på
torkens placering är det möjligt med högre varmluftstemperaturer än 85 OC. I tork placerad avskilt
från byggnad är den maximalt tillåtna torkluftstemperaturen 100 OC. Detta är positivt för både torkningskapacitet och energianvändning. För att man ska få den möjligheten är det viktigt att kolla upp
vad reglerna i LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) säger om placering och avstånd till andra
byggnader. Tänk också på att isolering av varmluftskanalen blir ännu viktigare när temperaturen
höjs. Högre temperaturer ökar värmeförlusterna från en dåligt isolerad kanal.

Bild 23. En utomhusplacerad, naturgaseldad tork nära Lahti i Finland.

14. Foderspannmål behöver inte torkas lika mycket om den lagras med luftning
Foderspannmål för eget bruk behöver inte torkas längre än till 16 procents vattenhalt, om fodret kan
luftas under lagring för att kyla den. Det sparar olja och ger oftast bättre egenskaper i foderberedningen. Kolla temperaturen under lagringen och lufta vid behov! De första klara frostnätterna på
hösten bör man använda till att kyla ner spannmålen.

15. Torkning med gasol, naturgas eller biogas
Uppvärmning med värmeväxling som i oljeeldade pannor har alltid värmeförluster genom rökgaserna. Det hade varit önskvärt att använda rökgaserna direkt i torken. Uppvärmning med olja ger dock
inte tillräckligt rena rökgaser för att användas till torkning. Det är därför inte tillåtet i Sverige enligt
Livsmedelsverkets regler. Uppvärmning med gas ger däremot så rena rökgaser att man kan köra dem
genom spannmålen. Energianvändningen är 10 - 15 procent lägre än vid bästa indirekt uppvärmning.
Så mycket som 100 procent verkningsgrad går inte att nå med gaspannan, eftersom en del av värmen binds i det vatten som bildas vid förbränningen.
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Bild 24. Gasoltank

Torkarna utformas på annorlunda sätt bland annat med hänsyn till brandsäkerheten. Det kan vara
aktuellt att använda naturgas om gården ligger nära en naturgasledning. Gasol är vanligast. Vad
kostnaden blir beror på hur gården ligger till i förhållande till distributionsvägarna för gasol.
Det är också fullt möjligt att använda biogas om man har en brännare som är anpassad till det lägre
metaninnehållet. Ett praktiskt problem med biogas är att det krävs ett gaslager och det kan vara en
alltför stor investering om den bara görs för torkens räkning.

16. Värmeåtervinning vid torkning
Energin används effektivast när våtluften blir så väl mättad som möjligt med vattenånga. När
spannmålen börjar bli färdigtorkad så kan inte luften mättas och det beror på hur jämvikten mellan
spannmålen och omgivande luft fungerar. Se jämviktskurvan i bild 1, sida 8. Därför arbetas det på att
utnyttja omättad lufts värme och torkförmåga, bland annat med värmeväxlare.
Man kan också utnyttja det faktum att den våtluft som är dåligt mättad ändå kan ta upp fukt från
otorkad spannmål. En sådan lösning för kontinuerliga torkar går ut på att luft från nedre delen av
torkzonen och kylzonen leds till den otorkade spannmålen upptill.
Till en dubbel satstork finns också en teknik för återvinning, bild 25. Mot slutet av satsens torkning
stiger våtluftens temperatur samtidigt som mättnadsgraden sjunker. Då kan den sämre mättade
luften ledas över till den andra torkfickan (se orange pilar) och påbörja torkning och uppvärmning
där i 20 - 30 minuter. Därefter kan varmluft från pannan kopplas in. Detta innebär både energibesparing och kapacitetshöjning.

Bild 25. Principbild för
dubbel satstork med återvinningssystem.
kylfläkt

(Efter Tornum AB)

varmluft
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En annan metod går ut på att den omättade luften återförs till brännaren. Först måste då luften renas från damm och skräp som finns i våtluften. Utvecklingsarbete pågår.
I nyare konstruktioner av gasoleldade kontinuerliga torkar tas luft från kylzonen och torkzonens nedre
del och blandas med varmluft och rökgaser efter gasolbrännaren (bild 26). Det ger stora energibesparingar, upp till 30 procent har nämnts. Konstruktionen medför extra investering, men med ökande
energikostnader kommer det att bli intressantare.

Bild 26. Exempel på värmeåtervinning i en gasoleldad
kontinuerlig tork. Här återcirkuleras dåligt mättad luft
från torkzonens nedre del samt använd kylluft och leds
in i varmluftskanalen och blandas med varmluft från
gasolbrännaren.
Uppgiven energibesparing är upp till 30 procent.
(Tornum AB)

17. Sänk lufthastigheten genom torken
Om våtluften är sämre mättad än den borde vara, kan det vara ett tecken på att torkluften passerar
för snabbt igenom. Dålig mättnad är dålig hushållning med energin.
Om det finns möjlighet och utrymme så kan man bygga på torken med någon sektion. Det sänker
lufthastigheten genom torkgodset, så att effektiviteten förbättras.

Bild 27. Principskiss för förvärmning med solfångare.
(Efter LBK)
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18 . Förvärmning med solfångare
Med en luftsolfångare kan man åtminstone tidvis förvärma luften till pannan. Man kan tänka på det i
samband med torkhusbygget och om möjligt bygga en solfångare som är integrerad med taket. Ändå
kan kostnaderna bli stora i förhållande till nyttan, om inte den förvärmda luften kan användas till
annat också. Det är svårare med en luftsolfångare. Denna typ av solfångare används med fördel till
plantorkar.

19. Uppvärmning med biobränslen
Om man ersätter den fossila oljan med ett biobränsle så minskar man påverkan på klimat och miljö.
Det är mycket angeläget, men om man ska vara riktigt noga så innebär det inte effektivisering i den
meningen att man använder mindre energi. Den tillförda energin i biobränslet kan ju oftast inte utnyttjas med samma höga verkningsgrad som vid oljeeldning.
Dessutom kan man få betydande förluster i ledningarna i ett vattenburet system om man väljer det.
Effektförlusten i en värmekulvert av dubbelrörstyp kan uppgå till 15 – 20 W per m.
Biobränslen, som kan komma i fråga:
Fasta
Halm, ved, flis, pellets, spannmål
Flytande
Rapsolja, RME/FAME, biooljor
Gasformigt Biogas (lagringen dock problematisk)

Ekonomiskt och praktiskt kan det vara svårt att ersätta olja med biobränsle, om inte förutsättningarna är de rätta. Den traditionella uppvärmningen med olja innebär en kombination av låg investering
och dyrt bränsle. Uppvärmning med biobränsle är det motsatta: hög investering, låga driftskostnader
och dessutom mer arbete. Därför blir det oftast enklare att investera för oljeeldning vid den höga
effekt som behövs för torkning under en kort period på hösten. Styrningen fungerar dessutom på ett
enklare sätt och man kan kyla efter torkning med pannans fläkt, när brännaren slagits av.
Lite förenklat uttryckt kan man säga att skillnaden i energikostnader ska betala skillnaden i investering mellan biobränsle- och oljeeldning. Man ska också tänka på behovet av tid för passning och
bränslehantering, alltså arbetskostnaden, som varierar mellan olika lösningar. En generell jämförelse
kan se ut så här:

Investering
Energikostnader
Passning
Arbetsinsats bränsle
Styrning, automatisering
Krav på torksystem

Olja
Låg
Höga
Liten
Liten
Enklare
Låga

Fasta biobränslen
Medelhög - hög
Låga
Oftast mer
Högre
Ofta svårare
Gärna dubbeltork

Självklart blir ekonomin bättre om man kan utnyttja en stor investering till mer än bara torken. Om
den fossila oljan ska ersättas helt och det behövs en biobränslepanna med hög effekt är det viktigt
att se efter hur den effekten kan utnyttjas efter torksäsong. Det är en fördel om man kan använda
den till uppvärmning av djurstallar, bostäder eller försäljning av värme. Då arbetar man med vattenburen värme och torkluften värms via värmeväxlare, ett så kallat varmvattenbatteri. Ett antal sådana
anläggningar finns för eldning med främst halm och flis och även med ved.
I oljepannorna för spannmålstorkar värms luft direkt. På marknaden finns sedan en tid även mindre
flis- och pelletspannor, som värmer luft utan omvägen över vatten. Det har även utvecklats flis- och
pelletseldade varmluftspannor för något större torkar.
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Bild 28. Exempel på fliseldad varmluftspanna, 400 kW nettoeffekt.
(AB AKRON-maskiner)

Valet mellan fastbränslepannor som värmer luften direkt och pannor med vattenburen värme påverkas av hur och hur mycket pannan kan användas utöver torkningssäsongen.
Ett alternativ för oljepannan, om man vill ersätta den fossila oljan, kan vara att elda med FAME, t.ex.
RME, rapsmetylester, och använda befintlig oljebrännare. Man kan också elda med ren rapsolja om
man skaffar en särskild brännare. Dessa bränslen har andra kemiska egenskaper än den fossila oljan,
vilket gör att man troligen behöver byta till tätningar och slangar av andra material. De så kallade
alloljebrännarna har nödvändig utrustning för att finfördela tjockare olja såsom förvärmning och
tryckluft
Det kan vara möjligt att delvis ersätta oljan med biobränsle, om gården har en panncentral för
biobränsle. Från panncentralen drar man en värmekulvert till ett värmeväxlarbatteri framför oljepannan. Denna svarar sedan för slutlig uppvärmning och temperaturreglering.

Tork

Oljepanna

Tillopp
Retur

Bild 29. Oljepannan kan tillföras förvärmd luft från gårdens panna. Ett s.k. varmvattenbatteri, placeras i
tilluftsöppningen och ansluts via värmekulvert. (Efter Tornum AB)

Pannans fläkt svarar då fortfarande för luftflödet och den är avsedd att ge ett visst antal m3 luft per
timme, viktigt för torkkapaciteten. Genom uppvärmningen minskar luftens densitet. Därför blåser
fläkten inte längre lika många kg per timme. Eftersom luftens vattenupptagande förmåga är knuten
till luftens massa (kg luft) och inte volym (kubikmeter luft), så medför detta att torkens kapacitet
sjunker. Luftmotståndet genom varmvattenbatteriet betyder också en del. Väljer man denna lösning
är det klokt att räkna med 10 procents kapacitetsminskning och att försöka kompensera för detta på
något sätt. Oljebrännarens kapacitet regleras genom byte av brännarmunstycke.
Gårdens panncentral kanske har tillräckligt hög effekt för att helt ersätta oljepannan. Då ska man
inte ha kvar oljepannan med fläkt för lufttransporten och sätta varmvattenbatteriet framför som i
bild 30. Pannan ska ersättas med en fläkt och den bör ha en kapacitet i m3/tim som är 25 procent
högre än den tidigare fläkten i oljepannan. Det fungerar inte med en axialfläkt efter batteriet eftersom motorn inte får tillräcklig kylning i den varma luftströmmen. Axialfläkt placeras före batteriet.
Radialfläkt kan placeras efter, eftersom fläktmotorn där får sin kylning med luft från omgivningen.
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Tillopp
Retur

Bild 30. När torkluften värms helt med ett varmvattenbatteri ska radialfläkt användas. Istället för att sätta fläkten i varmluftskanalen kan man ha en sugande fläkt på våtluftssidan. (Efter Tornum AB)

En fastbränslepanna stänger man ju inte av lika lätt som brännaren i en olje- eller gasolpanna. Det är
alltid bäst om fastbränslepannan får gå i kontinuerlig drift, bäst både för miljön och för energianvändningen.
Torken kan då med fördel vara utformad som dubbel satstork. Där kan man utnyttja ett kontinuerligt
värmeflöde, som styrs till ena eller andra torkfickan. I den torkfickan pågår torkning, medan det sker
kylning och satsbyte i den andra. Det behövs alltså en särskild kylfläkt och ett spjäll för att rikta luftflödet. Bild 31 visar principen.

torkning

kylning
från
kylfläkten

biobränslepanna

Bild 31. Dubbel satstork passar bra till uppvärmning med fastbränsle, eftersom man då vill ha kontinuerlig eldning. (Efter Tornum AB)

Innan man dimensionerar en värmeanläggning efter torkens effektbehov ska man se om det går att
sänka effektbehovet genom de åtgärder som presenterats här. Samtidigt bör man kanske dimensionera för kommande behov. Man bör tänka på att pannorna bör arbeta nära sin toppeffekt. Låg
belastning medför sämre verkningsgrad och mer utsläpp.
Det finns inget självklart svar på frågan hur man ska byta ut eldningsoljan mot biobränsle. Vilken
lösning man ska välja beror på många saker och på gårdens förutsättningar.
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Några viktiga frågor man bör fundera på är:
•

Torkens effektbehov. (Beräkna inte effektbehovet innan grundläggande energieffektivisering
gjorts. Tänk också på framtida behov)

•

Ska torken värmas helt eller delvis med biobränsle?

•

Om det finns andra värmebehov än torkens, t.ex. om det är möjligt att sälja värme

•

Vattenbaserad eller varmluft direkt

•

Vilka bränslen som är aktuella, vilka bränslen som finns på gården

•

Vad energikostnaden blir i framtiden

•

Placering med hänsyn till utrymme, bränslehantering och ev. kulvertdragning.

•

Behovet av passning och arbete med bränslehantering. Skördetiden är en bråd tid.

•

Kostnader för kulvert och kulvertens energiförluster vid olika alternativ

•

Kan man ha en mobil värmeanläggning med annan användning efter torksäsong?
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Kalluftstorkning
Vid kalluftstorkning används ouppvärmd luft eller svagt uppvärmd luft. Den specifika luftmängden är
lägre än vid varmluftstorkning och därför tar torkningen flera dygn. Torkfronten går långsamt och den
har ett tjockt skikt att ta sig igenom på en plantork. Det krävs dock mindre energi än vid varmluftstorkning. Typiska värden är 0,5 - 1,0 kWh per kg borttorkat vatten vid kalluftstorkning medan varmluftstorkningens värden är i storleksordningen 1,4 - 1,7 kWh per kg. Metoden är inte lika säker som
varmluftstorkning, därför att det är svårare att hinna torka till rätt vattenhalt.

Bild 32.
Planbottentork av traditionell
typ

Kalluftstorkarna har traditionellt använts i lite mindre skala på plana, perforerade och luftade golv.
Exempel finns också på torkning med kalluft i så kallade centralrörssilor, men den metoden är begränsad till de lägre vattenhalterna. Den maximala skikttjockleken vid torkning är 1 m enligt rekommendationer från JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Då kan man ha en tillräckligt hög specifik
luftmängd, 600 - 1000 m3 luft per ton och timme och det till en rimlig fläktkostnad. Normalt kan man
då torka ned spannmål med 20 - 22 procents vattenhalt tillräckligt snabbt innan skador uppstår.
För att metoden ska bli säkrare rekommenderas att kalluftstorken alltid ska ha möjlighet till tillsatsvärme. Det innebär att uteluften ska värmas, men inte mer än högst 5 - 7 grader. Högre uppvärmning
ger nämligen en ökad risk för kondensutfällning i övre delen av spannmålen. Denna uppvärmning är
ändå tillräcklig för att man ska komma ner i lagringsduglig vattenhalt.
Sedan några år har det blivit vanligare även i Sverige med lite större plantorkar med körbara, luftade
golv. I dessa finns möjlighet att hantera spannmålen rationellt med traktorer och lastare. En variant för
hemmabygge går under namnet Östgötatorken och den planeras ofta för att man både ska kunna torka
annat än spannmål såsom hö i fyrkantsbalar, frö och flis.

Bild 33. Östgötatorken är en körbar plantork, som kan dimensioneras för torkning av spannmål, hö, flis m.m. I
vänstra bilden lagras färdigtorkad spannmål (torkning görs med lägre spannmålshöjd). Den högra bilden visar
lagring av fyrkantspressade höbalar. Tillsatsvärme brukar användas.
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Kalluftstorkningens grunder
När torkningen startas kommer spannmålskärnorna i bottenskiktet, där luften blåses in, att avge fukt
till torkluften. Det gör de tills deras vattenhalt kommit i jämvikt med luftens relativa fuktighet (se
jämviktskurvan i bild 1, sida 8). Energin till avdunstningen tas från luften som alltså kyls av något.
Luften tar upp fukt tills den når jämvikt med vattenhalten i det otorkade. När den fortsätter upp genom
spannmålen har den ingen förmåga kvar att torka. I takt med att spannmålen undertill torkar kommer
torkzonen eller torkfronten att röra sig uppåt genom lagret. Så fungerar torkning generellt, men det har
särskild betydelse vid kalluftstorkning i tjocka skikt.

Bild 34. Schematisk bild av torkningsförloppet i en kalluftstork. Torkningen sker i den så kallade torkfronten
eller torkzonen. Bakom den har vattenhalten kommit i jämvikt med torkluftens relativa fuktighet. Framför
torkfronten kan inte luften ta upp mer fukt. Torkfronten rör sig sakta när man använder uteluften för torkning.
(Efter JTI)

Hastigheten beror på vattenhalten, luftflödet och luftens relativa fuktighet. Man kan räkna med att
uteluften dagtid inte kan ta upp mer än ca 1 g vatten per m3 i medeltal. Det beror självfallet mycket på
vädret. Det viktiga är att toppskiktet nås av torkfronten innan spannmålen där har legat så länge att
mögel börjar växa. Därför finns det också rekommendationer om hur lagringshöjden ska begränsas vid
högre vattenhalter, se tabell 6 på sida 35.
Exempel
Från 1 ton spannmål som torkas från 19 till 16 procent ska ungefär 37 kg vatten torkas bort (se
tabell 3 b på sida 12). Om torkluften i medeltal kan ta upp 1 g per m3 luft så krävs det 37000 m3
luft för torkning av 1 ton. Vid en specifik luftmängd på 600 m3/ton,tim så behöver fläktningen därför pågå i ca 60 timmar. Om man kör dagtid och 8 tim/dag så tar torkningen mer än en vecka.
Lagringshöjd och fläktar
JTI, numera JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, har tagit fram rekommendationer för dimensionering och användning av kalluftstorkar. Det är vanligt att man bygger torken för maximalt 1
m lagringshöjd (vid torkning). Då kan man ha en tillräckligt hög specifik luftmängd, 600 - 1000 m3
luft per ton och timme och det till en rimlig fläktkostnad. Normalt kan man då torka ned spannmål
med 20 procents vattenhalt tillräckligt snabbt innan skador uppstår.
I södra och mellersta Sverige används den specifika luftmängden 600 m3/ton,tim vid 1 m höjd. Luftmotståndet eller mottrycket blir i korn ca 55 mm vp (550 Pa). Ett annat sätt att uttrycka det är att det
krävs ett tryck på 55 mm vp för att driva luftflödet 600 m3/ton,tim genom spannmålen vid 1 m höjd.
En förklaring till måttet mm vp, millimeter vattenpelare, ges på sidan 37 i bild 39, som visar en enkel
tryckmätare.
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En enkel axialfläkt passar bra vid mottryck upp till ca 50 - 60 mm vp, men om trycket ökar så sjunker
fläktkapaciteten snabbt. Därför varnas bestämt för att försöka torka tjockare skikt än 1 m. Om man
lägger exempelvis 40 procent högre, 1,4 m, och försöker trycka igenom 600 m3/ton,tim, så måste lufthastigheten genom spannmålen ökas med 40 procent. Då fördubblas faktiskt mottrycket, till ca 110
mm vp (1100 Pa). Det gör att axialfläktens kapacitet sjunker till 30 - 40 procent av kapaciteten vid 1
m höjd. Torkning på den större höjden blir alltså inte energieffektiv och den kostar mer. Samtidigt tar
man en stor risk att all spannmål inte hinner bli genomtorkad i tid, ifall vattenhalten ligger högt.
Motsvarande rekommendation för norra Sverige är 1000 m3/ton,tim och då måste höjden begränsas till
0,9 m eller ännu hellre 0,8 m för att inte motståndet ska bli för stort.

Statiskt tryck mm vp

Bild 35. Exempel på fläktkurvor för axialfläktar som används till kalluftstorkar. Av
kurvornas lutning framgår hur luftflödet
sjunker med ökat mottryck. Därmed förändras också fläktens verkningsgrad.
Sådana fläktar bör inte användas vid mottryck över 50 – 60 mm vp.

55 mm vp

(Statens Maskinprovningar)
Luftflöde m3/tim

Axialfläkten är det bästa valet för en vanlig planbottentork vid normal lagringshöjd. Den har större
luftflöde per kW än radialfläkten i det lägre tryckområdet. Den har också ett lägre pris i relation till
motoreffekt och luftmängd. Radialfläktens styrka är att kapaciteten inte sjunker lika snabbt vid ökande
mottryck och därför används den vid luftning och torkning på större lagringshöjder. Ett alternativ kan
vara tvåstegsfläkten med två propellerfläktar i ett rör. Den har bättre förmåga än den enkelläkten att
hålla uppe luftflödet vid ökat mottryck.
Viktigt är alltid att kolla fläktdata för att få rätt fläkt för den tillämpning man har.

Bild 36.

A. Axialfläkt, enkel

B. 2-stegs axialfläkt
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C. Radialfläkt

Med ansatsen att bioenergispannmål kan torkas i tjockare skikt har JTI gjort en studie, som presenterades 2012. Slutsatsen är att det är möjligt att torka vid högre lagringshöjder än traditionella 1 m. Det
gäller framför allt när fläktningen är kontinuerlig i kombination med tillsatsvärme när luftens relativa
fuktighet överstiger 75 procent. Luftmängden ska vara 600 m3/ton,tim, vilket kräver en tvåstegs axialfläkt eller en radialfläkt. Detta fördyrar torkningen, vilket också tillsatsvärmen bidrar till. I studien
räknade man med ca 4 gånger större energiåtgång än normal kalluftstorkning eller 60 – 80 procent av
energin till varmluftstorkning. God kontroll av torkningen lär vara en viktig förutsättning för resultatet.

Att variera höjd efter vattenhalt
Torkfronten rör sig saktare upp genom spannmålen när vattenhalten är hög och mer fukt ska föras
bort. För att inte toppskiktet då ska riskera skador genom att det får ligga otorkat för länge, måste man
reducera lagringshöjden. Tabell 6 ger rekommendationer för höjder.
Tabell 6. Rekommenderad största lagringshöjd i cm för torkning
Vattenhalt

Tork som är dimensionerad för
600 m3/ton,tim vid 1,0 m höjd
100 cm
75-100 cm
60-75 cm
50-60 cm

22 %
24 %
26 %
28 %

1000 m3/ton,tim vid 0,9 m höjd
90 cm
90 cm
80-90 cm
70-80 cm

Tillsatsvärme
Allmän rekommendation är att kalluftstorken alltid bör ha möjlighet till tillsatsvärme. Man ska dock
inte värma mer än 5-7 grader. Detta har stor betydelse för kalluftstorkens spannmål, som ju ligger
stilla och torkar långsamt. Större uppvärmning medför en onödig övertorkning av spannmålen i botten, där torkluften kommer in. Det medför också en risk för kondensutfällning i det översta, kallare
skiktet. Kondensen i kombination med ganska varm och fuktig luft kan då starta en mögeltillväxt, om
inte torkfronten når dit tillräckligt snabbt.
En uppvärmning med 6 grader verkar måttlig, men faktum är att den alltid sänker luftens relativa fuktighet så mycket att spannmålen kan torkas. Det blir möjligt att alltid komma ner till rätt slutvattenhalt
för lagring och dessutom fördubblas torkningskapaciteten.
Tabell 7 visar vad en uppvärmning med 6 OC betyder vid olika temperatur och relativ fuktighet.
Tabell 7. Resulterande rel. luftfuktighet (RF) vid uppvärmning med 6 OC.
Uteluft
Temp
O

20 C
O
12 C
O
4 C

Uteluft, relativ fuktighet
70 %
80%
Temp
RF
Temp
RF
O

26 C
O
18 C
O
10 C

48 %
48 %
47 %

O

26 C
O
18 C
O
10 C

55 %
54 %
53 %

90%
Temp
O

26 C
O
18 C
O
10 C

RF
62 %
60 %
59 %

100%
Temp
RF
O

26 C
O
18 C
O
10 C

70 %
67 %
65 %

Även om uteluften är så fuktig att det är på gränsen till dimma, så kommer en uppvärmning med 6
grader att sänka rel. fuktigheten till 65 - 70 procent. Det ser man längst till höger i tabellen. Motsvarande jämviktsvattenhalt är då under 15 procent och alltså gör tillsatsvärmen att vattenhalten alltid
kommer ner under 15 procent.
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Exempel
Jämför exemplet på sidan 31, där torkluften i medeltal kan ta upp 1 g per m3 luft. Om man använder tillsatsvärme för att höja temperaturen med 6 OC, så blir luften så mycket torrare att den istället kan ta upp mer än 2 g per m3 luft. Torktiden förkortas till ca 30 timmar, om tillsatsvärmen körs
kontinuerligt. Det ökar säkerheten.
Hur använda tillsatsvärmen?
När ska man använda tillsatsvärmen? Man bör inte köra den kontinuerligt, eftersom det medför risk
för övertorkning i botten och kondensutfällning i toppen som ger gynnsam miljö för mögel. Begränsad
användning är naturligtvis god hushållning med energin, dessutom. En generell regel säger att man
bör använda tillsatsvärme när luftens relativa fuktighet är 75 procent eller högre. Det innebär oftast
nattetid, under dagar med fuktigt väder och ofta då vid sen skörd. Torkningen avslutar man genom att
kyla med kall uteluft. kylningen tar ca 3 timmar vid 1 m lagringshöjd.
En manuell styrning av tillsatsvärmen efter förutsättningar och behov är inte enkel att hantera. Det är
klokt och det är energieffektivt att använda automatisk styrning, förutsatt att typen av värmekälla
medger det. En hygrostat startar värmeapparaten, när relativa luftfuktigheten överskrider förinställt
värde.
Värmekällor för tillsatsvärme
För varje 1000 m3 som fläkten ger och som man vill värma 1 grad behövs det 0,33 kWh.
Det är vanligast att man värmer med en mobil oljepanna, ofta en så kallad byggtork. Räkna med att
det då går åt ca 2,5 l olja för att höja temperaturen 5 grader i 10 000 m3 luft. Olje- och gasolpannor
passar bra för automatisk styrning med hygrostat, reglering efter luftfuktighet.
Det finns regler för uppställning och anslutning till fläkten med så kallat dragavbrott. Se sammanställning från Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK:
www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/4_uppvarmning_och_torkning
Det är mindre vanligt att man använder el för tillsatsvärme, eftersom man sällan har tillgång till tillräcklig effekt. Till en 60 cm axialfläkt med 5,5 hk motor i en planbottentork behövs det 36 kW värme
om man vill att värma torkluften 6 OC. Det ska dock sägas att lägre effekt och mindre uppvärmning
också bidrar lite till säkrare torkning.
Man kan även använda biobränsle för tillsatsvärme, om man till exempel har möjlighet att dra en kulvert från en panna till ett varmvattenbatteri framför torkfläkten. Här kan en motorventil på tilloppsledningen styras automatiskt. Det finns också varmluftspannor i aktuell effektklass som eldas med flis,
ved och pellets och som kan vara alternativ för tillsatsvärme.

Bild 37. Exempel på pelletseldad varmluftspanna
som är tänkbar för tillsatsvärme.
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Solfångare är också ett bra alternativ om man har ett lämpligt tak. Den byggs så att torkfläkten får
suga luft mellan en genomskinlig skiva och en mörk, helst isolerande skiva (absorbator). Fläktens
inbyggda placering ger bra bullerdämpning som extra bonus. Det är viktigt att dimensionera solfångaren rätt, så att lufthastigheten inte blir för stor. Solfångaren ökar på kapaciteten, mest i soligt väder. En
nackdel är att den inte värmer när det behövs bäst, det vill säga i fuktigt väder och nattetid. En annan
nackdel är risken för onödig övertorkning av bottenskiktet. Efter avslutad torkning ska man kyla med
kall luft.

Bild 38. Principskiss för uppvärmning med solfångare.

Hjälpmedel för att sköta kalluftstorkningen
Vattenhaltsmätare hjälper en att kontrollera när spannmålen är torkad. Var noga med att kalibrera
elektroniska vattenhaltsmätare, eftersom de inte mäter så exakt. Se sida 21-22.
Termometrar med god precision visar om torkning pågår. Efter att ha startat fläkten placerar man en
termometer i toppen på spannmålen och en i botten. Ser man att torkluften kyls av något, så vet man
att den tar upp fukt, torkning pågår.
En enkel tryckmätare tillverkar man lätt enligt bild 39. Har man tillgång till en fläktkurva (som den i
bild 35 eller bild 40) så ser man vilket luftflöde fläkten ger vid det aktuella trycket.

Bild 39. En enkel tryckmätare tillverkar man enkelt själv. Tryckgivaren skruvas fast i kanalväggen minst 2 m från
fläkten med spetsen riktad mot luftströmmen. En genomskinlig plastslang dras från tryckgivaren till en synlig
plats. Där formar man slangen till ett U och slår i lämplig mängd vatten. Tryck i fläktkanalen balanseras av en
vattenpelare, vars höjd mäts i mm. Då får man luftrycket i mm vp, millimeter vattenpelare. (Efter JTI).
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Bild 40. Med det uppmätta trycket kan man i fläktkurvan läsa av hur mycket luft som fläkten ger. Tänk på att
kanal och golv ska vara täta så att all luft går genom spannmålsbingen. (Efter JTI).

En hygrometer kan behövas för att kolla luftfuktigheten. Det finns billiga visarinstrument som kan ge
en grov uppfattning. Den är ganska enkel att kalibrera, vilket är mycket viktigt.
Mer exakt avläsning får men med en psykrometer som har två precisionstermometrar, en för ”torr”
temperatur och en för ”våt” temperatur”. Den ”våta” har en fuktig strumpa som avger vatten. Energin
för avdunstning tas från vattnet som kyls ner. Ju större temperaturskillnad man läser av, desto torrare
är luften. En tabell ger den relativa luftfuktigheten.

Bild 41. Hårhygrometer. I denna mätare finns hår som drar ihop sig när det torkar och förlängs när det blir
fuktigt. Hår är hygroskopiskt. Förändringen i längd förs över till ett visarutslag. Ska kalibreras regelbundet, tex.
mot en slungpsykrometer, bild 42. Hårhygrometern har inte så hög precision, men den ger ändå en god uppfattning om förändringar i luftfuktigheten.

Bild 42. Slungpsykrometer med en torr och en våt termometer. Relativa luftfuktigheten läses av i en tabell, när
man vet ”torr” och ”våt” temperatur.
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Åtgärder i kalluftstorkning
Åtgärderna här handlar inte bara om att spara energi direkt eller att se till att insatt energi verkligen
kommer till användning. De handlar också om att få en säker torkning och lagring. Om man undviker
mögel och slipper kassera spannmål, så har man också använt energi och resurser effektivt.

1. Ren spannmål
Håll spannmålen ren redan från tröskan. Agnar, boss och hela ax försvårar luftflödet och torkningen.

2. Fördela spannmålen vid inläggningen
Under utloppet från en transportör som skruv eller elevator kan man få packning och anhopning av
boss eller gröna kärnor. Bäst är om utloppet är försett med en spridare. Annars får man flytta utloppet eller vrida det ofta för att bättre fördela spannmålen.

3. Lägg spannmålen i jämna skikt
Ojämnheter i lagringshöjd ger mycket sämre och ojämnare torkning samtidigt som energin utnyttjas
dåligt. Där spannmålen ligger tunnare blir det för mycket luft på bekostnad av områden där spannmålen ligger tjockare. Undvik att gå i spannmålen, särskilt när vattenhalten är hög. Det är bra att
använda särskilda landgångar och en långskaftad raka, när man jämnar till spannmålen. På det viset
orsakar man inte lokal packning som hämmar luftflödet.

Bild 43.
Undvik att packa spannmålen. Använd
landgångar vid arbete på torken.
Fördela spannmålen jämnt.
(Efter JTI)

4. Skikttjockleken är viktig
Typiskt dimensioneras kalluftstorkar i Götaland och Svealand för 1 m inläggningshöjd och en specifik
luftmängd av 600 m3/ton, tim. Då beräknas de klara torkning från 20 - 22 procent vattenhalt. I Norrland används högre specifik luftmängd och lägre inläggningshöjd.
Lägg inte in högre än vad torken är dimensionerad för, eftersom luftmotståndet då ökar för mycket.
Kombinationen av lägre lufthastighet och mera spannmål på samma yta minskar kraftigt hur mycket
som blåser genom varje ton. Då sjunker torkens kapacitet, man får högre elförbrukning och ökade
kostnader. Dessutom riskerar man skador eftersom torkningen tar längre tid.
Med viss anpassning och tillsatsvärme går det att torka på högre lagringshöjd, men det medför högre
energianvändning per kg borttorkat vatten.
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5. Anpassa skikttjockleken efter vattenhalt
Om man lägger in med högre vattenhalt så måste man minska inläggningshöjden för att öka specifika
luftmängden. Annars riskerar man att det översta skiktet hinner skadas innan torkfronten når dit. Till
exempel bör höjden begränsas till 75 cm vid 24 procent vattenhalt.

6. I centralrörssilor bör man blanda om
I silotorkar av typen rundsilor med centralrör får man lätt problem när vattenhalterna stiger över 20 22 procent. Skikttjockleken är ju given, så den kan man inte anpassa efter vattenhalt såsom man gör i
plantorken. Spannmålen packas tätare nertill i silon på grund av tyngden uppifrån. Det försvårar
alltså luftflödet nertill. Ju fuktigare kärnorna är, desto mer packas de.
För att lösa problemen i sådana silor måste man blanda om vart tredje dygn under torkning från de
högre vattenhalterna. För att flytta spannmålen från en silo till en annan krävs det alltså att man har
ledig volym.
7. Använd uteluften
Se till så att fläkten tar luften utifrån. Om fläkten är placerad inne i byggnaden är risken stor för
rundgång av använd torkluft, luft som inte kan ta upp mer fukt.
Det har ingen betydelse från vilken sida av byggnaden som luften sugs in. Om vi själva upplever det
som varmare på en byggnads södersida så är det inte lika med att luften där är mycket varmare. Den
luft som ska passera där på sin väg till fläkten hinner knappast värmas. Då är det viktigare att placera
fläkten med tanke på bullernivån och på torkens funktion.
8. Täta kanalsystemet
All luft som läcker ut innan den når spannmålen innebär energiförluster och onödiga kostnader. Sök
reda på läckor och täta dem.

Bild 44. Alla skarvar i luftfördelningssystemet ska tätas. Bild inifrån huvudkanalen till en östgötatork.

9. Fläkta tillräckligt
Fläkten bör vara igång dygnet runt, åtminstone när man använder tillsatsvärme. Den bör också vara
igång för att kyla, när man ser risker för ökad andning och begynnande värmebildning. Det är viktigare i det läget att kyla, även om man riskerar att fukta upp redan torkad spannmål något. Den fukten går ändå ur när torkningsförhållandena blir bättre. Om vattenhalten är under 20 procent brukar
man kunna stänga av fläkten nattetid.
För att kunna köra fläkten nattetid ska man förse den med bullerdämpare. Man bygger en enkel huv
över luftintaget och med en öppning så att ljudet riktas mot marken. Huven bekläds invändigt med
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en mineralullsmatta. Bullerdämparen stryper inte lufttillförseln, om den har ett luftintag med en
tvärsnittsarea på minst 1,5 m2 för varje 18000 m3/tim som fläkten ska ge. Om fläkten matas via en
solfångare så har man redan en bullerdämpning.
10. Använd tillsatsvärme vid behov
Även om det innebär mer energi till torkningen så rekommenderas tillsatsvärme för att öka säkerheten och höja kapaciteten. Tillsatsvärme innebär i detta fall en temperaturhöjning på högst 7 grader. Större uppvärmning ger risk för kondens. Använd tillsatsvärmen särskilt nattetid, vid fuktigt väder och vid sen skörd.
Efter avslutad torkning ska spannmålen kylas med kall uteluft.
11. Håll koll på tryck och flöde
Vi räknar med att ett luftflöde av 600 m3 per ton och timme ger ett mottryck på 55 mm vp (550 Pa).
Med hjälp av en enkel U-rörsmanometer och fläktdata kan vi bestämma luftmängden och beräkna
den specifika luftmängden som har ett riktvärde på 600 m3/ton,tim. Det förutsätter då att kanalsystemet är tätt så att all luft faktiskt går genom spannmålen. Se bild 40, sida 38.

12. Automatisera kalluftstorken
Det spar energi om man kan köra torkfläkten bara när uteluften är så pass torr att den lämpar sig för
torkning. Ett styrsystem med hydrostat känner av luftens relativa fuktighet och reglerar körning av
fläkten.

Bild 45. På hygrostaten ställer man in vid vilken relativa luftfuktighet som fläkten ska gå.

13. Lufta under lagringen
Ofta har torkningen avslutats vid 15 - 17 procents vattenhalt, den jämviktsvattenhalt som är möjlig
att nå. Därför bör man också sänka temperaturen och kyla ytterligare på hösten när vädret blir kallare. Kyl inte så långt som till nollpunkten, eftersom det ofta ger problem med kondens när vädret
börjar bli varmare på våren.
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Silotork med omrörning
Silotork med omrörare är en utveckling av kalluftstorken. Denna torktyp som väckt stort intresse som
alternativ till den traditionella varmluftstorken. Den har lägre investeringskostnader, hög mottagningskapacitet och är enkel att använda. Torkning sker i tjocka skikt, ända upp till 7 – 8 m, och
spannmålen lagras på samma ställe. Torken är en galvaniserad stålsilo med perforerat luftningsgolv
och fläkt. Inuti silon hänger skruvar lodrätt ned från en balk, bild 46. Balken hänger i ena änden i silons centrum och vandrar i den andra änden runt på en bana, fäst i silons takfot. Allteftersom balken
förflyttar sig runt i silon, förflyttar sig också de roterande skruvarna in och ut från silons centrum,
längs med balken. Skruvarna drar upp torrare spannmål och blandar upp den med otorkad.

Bild 46. Vertikala, vandrande, skruvar drar upp torrare spannmål för att blanda upp den otorkade.

Som vid all torkning i tjocka skikt är det nödvändigt att torkfronten når det översta skiktet i tid, det vill
säga innan spannmålen där börjar mögla. Genom omblandningen förlängs den tid som man har på sig.
Uppvärmning av luften får torkfronten att röra sig fortare uppåt, torkningskapaciteten ökar. Den risk
för kondensering, utfällning av fukt i toppen, som följer med tillsatsvärmen, minskar också genom
skruvarnas omblandning. De stora lagringshöjderna (upp till 7 m) gör att den specifika luftmängden i
kubikmeter per timme och per ton spannmål blir lägre än vid de vanliga kalluftstorkarna i slutet av
fyllningen. Då flyttar sig torkfronten också saktare. Man gör därför klokt i att inte fylla silon för fort.
Ett riktvärde är att man torkar i skikt på 1,5 – 3 m, inte mer. Man bör alltid ha en möjlighet att värma
torkluften för att påskynda torkningen och säkerställa tillräckligt låg slutvattenhalt.
Enligt studier, vid bl.a. JTI,fungerar silotorkarna bra vid medelvattenhalter på upp till 20 procent. Har
man högre vattenhalter bör man sänka inläggningstakten för att minska risken för mögel.
Energimässigt är silotorkarna ungefär jämförbara med varmluftstorkar. Enligt amerikansk rådgivning
ligger silotorkarna mellan kalluftstork och varmluftstork, men svenska studier har visat exempel på att
silotorken använder mer energi än varmluftstorken. Den tillsatta värmeenergin används inte lika effektivt som i en kontinuerlig tork eller i en satstork. Det beror på att omrörningen av spannmålen ger en
lägre medelvattenhalt i toppen på silon och därför kan inte den utgående luften bli så väl mättad med
fukt som i vanliga varmluftstorkar. Det kostar också energi att blåsa luften genom spannmålen på de
stora höjderna och det kräver radialfläktar.
En fördel med detta torksystem är att man har lägre investering än för en anläggning med varmluftstork. Det är mest intressant för foderspannmål till den egna gården, eftersom man har svårare att hålla
isär olika partier. Arbetsbehovet blir lägre, bl.a. beroende på att spannmålen torkas och lagras i samma
silo. Mottagningskapaciteten kan vara hög men inte nödvändigtvis högre än varmluftstorkar med utbyggd luftad buffertlagring.
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Åtgärder i silotorkar
1. Tillsatsvärme bör användas
Att torka tjocka skikt med enbart kalluft kan innebära risk för kvaliteten. Använd tillsatsvärme, gärna
då biobränsle om det är möjligt.

Bild 47. Tillsatsvärme till silotorken. Här värms torkluften med ett varmvattenbatteri anslutet till en biobränslepanna.

2. Använd omrörning enligt manualen.
Vid torkning i tjocka skikt och höga vattenhalter finns alltid en risk att torkfronten inte når upp till
toppen i tid. Genom att blanda upp den otorkade spannmålen med torkad vinner man tid. Följ noga
manualen.

3. Kolla vattenhalten
Ta prov på vattenhalten i toppen för att ta reda på när torkningen kan avslutas. Jämna ut de toppar
som skruvarna skapar.

Bild 48. Använd vattenhaltsmätare som är kalibrerade och kontrollerade.

4. Lufta och kyl spannmålen
I alla lagringssilor utomhus finns risk för att uppvärmning och avkylning driver en fuktvandring. Kondensutfällning på kalla ytor eller i kall spannmål ökar risken för värmebildning och mögel. Kondensdropp från silotaket kan också förekomma. Det är viktigt att ventilationen är tillräcklig, att man inspekterar toppen av silon och att man luftar och kyler under lagringen. Kyl dock inte ända ner till
noll.
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Alternativa metoder för att konservera och lagra spannmål
Som alternativ till energikrävande torkning av foderspannmål kan man välja:
• lufttät (gastät) lagring
• ensilering
• syrabehandling
Även kombinationer av metoderna har testats.
Det är ofta en fördel att man kan påbörja skörden tidigt. Man behöver inte vänta på att vattenhalten
sjunker, som man gärna gör när spannmålen ska torkas. Man får på så vis längre tid för tröskning och
kan sänka skördekostnaderna. Mottagningskapaciteten är i regel hög, vilket brukar vara en stor fördel.

Lufttät lagring
Lufttät lagring, även kallat gastät lagring, innebär att man har en tillsluten silo. Genom andning i
spannmålen och i mikroorganismerna kommer syret att förbrukas och ersättas av koldioxid. I den syrefria miljön kan inte mögelsvampar utvecklas och inte heller insekter. Praktiska vattenhaltsgränser är
17 – 22 procent. Torrare spannmål än 17 - 18 procent har för låg andningsintensitet och fuktigare än
22 procent kan medföra problem i uttagning och i den vidare hanteringen. Enda energin som systemet
behöver är för drivning av transportörer vid inläggning (och uttagning). Ibland använder man tillsats i
silon av koldioxid i form av gas eller kolsyreis för att förbättra skyddet. En tillverkare av plåtsilor
rekommenderar tillsats av ungefär 0,8 kg CO2 per ton spannmål för att förbättra skyddet. Tillsatsen,
om den sker kontinuerligt vid inläggningen, gör också att andningen avbryts tidigare och det minskar
den förlust av foder som andningen ger upphov till.
Energin som behövs är för att driva skruvar eller andra transportörer och ev. slangläggare. Koldioxidtillsatsen medför en mindre indirekt energianvändning. I huvudsak finns tre system för lufttät lagring,
bilden nedan.

Bild 49 A. Plåtsilo utomhus
(Efter Assentoft Silo A/S)

B. Mjuk silo i stativ inomhus
(Efter Y-TE AB)

C. Lagring i slang
(Efter Farm Mac AB)

En skillnad mellan silor av plåt och silor av plastad väv är att de senare inte behöver ta in skadlig luft
som ersätter den uttagna spannmålsvolymen. Det är av största vikt att lagringen är tät och det kräver
regelbunden tillsyn. Silor ska kontrolleras noga och rengöras innan inläggningen börjar. Lagring i
slang kan användas som buffert i väntan på torkning. Utomlands är slang ett mycket använt alternativ
till silor. I Sverige har också testats att förstärka skyddet med tillsatser såsom propionsyra.
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Ensilering
Fermentering och bildning av mjölksyra uppträder när skördevattenhalten kommer upp i ungefär 30
procent. Spannmålen skyddas dels av ett sänkt pH-värde och dels av att luften stängs ute i en silo.
Skyddet kan också förbättras med ensileringsmedel. Vanligen använder man slang och slangläggare i
kombination med en traktordriven spannmålskross och man talar om systemet som krossensilering.
Krossningen tar en del energi, men det har ingen betydelse, då den energin hamnar under
skörd/inläggning istället för under foderberedning/utfodring.

Bild 50. Vid krossensilering används en maskin som både krossar spannmålen och fyller en slang.

Syrabehandling
Sedan 1970-talet är syrabehandling en etablerad metod för konservering av fuktig foderspannmål.
Endast propionsyra ska användas, inte myrsyra. Det är viktigt att den doseras rätt efter vattenhalt och
man måste vara noga med vattenhaltsmätningen.
Rekommendationen är ex. 6 l syra per ton spannmål vid 15 procents vattenhalt och 12 l/ton vid 29
procents vattenhalt. Högre vattenhalter kan ge svårigheter med fördelning av syran och spannmålen
rinner då inte heller så lätt. Den behandlade spannmålen kan lagras i en ficka eller löst på ett golv,
dock inte direkt på betongen, eftersom kalken neutraliserar syran. Järn och betong ska skyddas från
direktkontakt med syrabehandlad spannmål.

Bild 51. En syrapump doserar inställd mängd i förhållande till skruvens kapacitet. Skruven måste vara minst 3 m
lång för att syran ska blandas in ordentligt.

45

För att lyckas med syrabehandling får man inte underskrida rekommenderad dosering av propionsyra.
Därför ska man mäta vattenhalten samt mäta skruvens kapacitet för att få rätt dosering.
Energianvändningen begränsas i denna metod till transportörerna. För att få en helt korrekt energijämförelse kan man behöva titta på den indirekta energianvändningen som tillverkning av propionsyra
innebär.

Spannmålstransportörer inomgårds
Allmänt
För transport av spannmål finns olika slags transportörer att välja på såsom skruvar, elevatorer, bandtransportörer, kedjetransportörer och fläktar. Olika behov styr valet av transportör: kapacitet, transportriktning, transportlängd, buller, förmåga att gå rent vid tömning, investering, arbetsinsats o.s.v.
För de transportörer som går många timmar är det också viktigt att ta hänsyn till hur mycket energi de
använder för ett visst transportarbete. I de torkanläggningar, där många transportörer kanske har låga
driftstider, spelar det naturligtvis mindre roll om transportörerna är energieffektiva eller inte.
Ett generellt råd är att undvika pneumatisk transport, det vill säga att flytta spannmålen med fläkt.
Som för all annan maskinell utrustning, betyder underhållet mycket för elförbrukningen. Lagren bör
vara av en typ som inte kräver smörjning. Var uppmärksam på deformationer och skador som påverkar kapaciteten. Byt slitna lager. Underhåll kilremmarnas kondition, dragning och spänning. Slitna
remskivor, dåligt spända remmar och slitna remmar ger sämre verkningsgrad och större elförbrukning

Bild 52. Om inte kilremmar och
remskivor ligger i rak linje så blir det
större friktion och då förloras energi,
i form av värme. Materialet slits
också fortare.

När man ska ersätta en motor eller köpa ny motor bör man välja en med hög verkningsgrad, om den
ska gå många timmar per år. Många spannmålstransportörer gör inte det. Motorn bör vara märkt med
minst klass IE2. Det betyder för ex. en motor med märkeffekt 4 kW att verkningsgraden är minst 86,6
procent vid full belastning. Äldre motorer har sämre verkningsgrad och tyvärr brukar inte märkplåten
ha några uppgifter om det.

Pneumatisk spannmålstransport
Att flytta spannmål, foder och annat med luft är ett dyrt sätt att transportera. Är transportbehovet litet
och transportvägen krokig och lång kan pneumatisk transport ändå vara en bra och praktisk lösning.
Annars bör man i första hand välja mekaniska transportörer.
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Det kostar alltså extra energi att flytta så mycket luft som man gör för att blåsa spannmål. Elförbrukningen kan faktiskt vara större när anläggningen inte är belastad än när den transporterar spannmål.
Den enklaste inmatningen av spannmål i luftströmmen är med en injektor på fläktens trycksida, men
den är inte lika effektiv som det dyrare alternativet, en cellsluss eller cellhjulsmatare.
Använder man en spannmålsfläkt med injektormatning och blåser 10 m så använder man ca 0,8
- 1,2 kWh/ton. Byter man ut injektorn mot en cellhjulsmatare så ökas transportkapaciteten betydligt
och man sänker elförbrukningen till 0,5 - 0,7 kWh/ton.

Bild 53.
Spannmålsfläkt med cellhjulsmatare

Om fläkten även ska suga till sig spannmålen så används ännu mer energi i förhållande till transporterad mängd, mer än 1 kWh/ton. Långa ledningar med stigare och böjar ökar elförbrukningen, kanske
upp till 4 kWh/ton. I en sug- och tryckfläkt finns en cyklon där luft och spannmål separeras på sugsidan. En cellhjulsmatare för sedan in spannmålen i luftströmmen på trycksidan. Det är viktigt att man
har ett reglerspjäll för att reglera inmatningen, det spar energi.

Bild 54.
Sug- och tryckfläkt

Skruv, rörskruv
Rörskruven är en mycket använd transportör. För horisontell transport kan man räkna med att den drar
ca 0,2 - 0,3 kWh/ton på 10 m transportlängd. Att skruven kan lutas bidrar till flexibiliteten, men kapaciteten minskar med ökande vinkel. Vid 70 O lutning är kapaciteten 40 - 50 procent lägre än för en
liggande skruv och samtidigt fördubblas elförbrukningen.

Bild 55. Rörskruv
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Bild 56
Skopelevator

Bild 57.
Kedjeelevator

Elevatorer
Elevatorer är bättre anpassade än skruvar för vertikal transport, men de är samtidigt betydligt dyrare.
En skopelevator behöver knappt 0,1 kWh/ton för 10 m vertikal transport medan kedjeelevatorn behöver något mer på grund av högre friktion: 0,15 - 0,2 kWh/ton.

Horisontell transport
För horisontell transport används rörskruv, U-skruv och kedjetransportör, U-skruven arbetar med
mindre friktion än rörskruven, eftersom själva skruven är lagrad i skruvtråget. Lagringen gör att den
inte töms helt. För 10 m transport använder den ca 0,1 - 0,15 kWh/ton.
Kedjetransportören använder 0,15 - 0,2 kWh/ton. De kan även arbeta böjda.
En bandtransportör använder minst, mindre än 0,1 kWh/ton.

Bild 58. U-skruv

Bild 59. kedjetransportör
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