
Eftertorkning av skogsflis
För att ha ett bra arbetarskydd och minska på mögelproblem vid 
fliseldning bör flisen vara torr. Också förbränning av flisen blir effektivare 
om vattenhalten kan sänkas till ca 15 %. För att kunna nå en vattenhalt 
under 20 % bör någon form av förvärmd luft användas. Ett alternativ är 
att effektivt utnyttja solvärmen sommartid, det kan ske genom en enkel 
konstruktion av solfångare. En stor tilluftskanal till fläkten för 
uppvärmning av insugningsluften kan konstrueras, t.ex. med svart plast 
som fästs på snedställda reglar mot byggnaden.
Skogsflis som råvara för att pelleteringen bör i de flesta fall, flisråvaran 
ha en vattenhalten kring 15 %. 
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Flistork med en enkel solfångare och ett körbart golv

Flistorkning
När den naturliga torkningen är effektiv kan det mesta av vattnet 
avlägsnas. Innan eftertorkningen sönderdelas energiveden med en 
flishugg. För att den fortsatta hanteringen ska löpa bra bör flisen 
fås i en jämn storlek. En jämstor fliskvalité fås lättare om flishuggen 
kan vara utrustad med mot-såll. 
För flistorkningen kan en kalluftstork, eller tork med förvärmd luft 
användas. Hanteringen av flisen underlättas betydligt när torken
har byggas med ett körbart golv, som håller för en traktor eller
lastmaskin med snöskopa. Ett exempel på kanalkonstruktioner 
finns på följande sida. Låt en sakkunnig planerare dimensionera 
torken för att säkerställa funktionen och hållbarheten.

Utnyttja effektivt den naturliga torkningen
Genom att utnyttja den naturliga torkningen av energiveden kan man få 
en märkbar inbesparing vid eftertorkningen. Torkningen av stammarna/ 
slanorna kan starta snabbare med gruppkvistning och randbarkning. För 
en rationell maskinell skörd av bra energiråvara för pelletering är ett 
smidigt MTH-aggregat ett bra alternativ.

En enkel solfångare kan förvärma luften flera grader
Sker torkningen av flisen under sommarmånaderna kan torkningen 
göras effektivare med en enkel solfångare. Solfångaren passar 
speciellt bra om man har en höstskördad energived som flisas 
under våren. Solfångaren bör kunna placeras mot söder. Tänk på 
att tilluftskanalen ska vara stor, minst 1,5 ggr huvudkanalens area. 

Kan man placera högarna med energivirket 
på en öppen plats och ordna en bra täckning 
innan höstregnen börjar, då har man redan 
skapat ett bra utgångsläge för en bra 
torkning. 

Torkningen startar tidigare i en randbarkad energived

Solfångare
av svart plast 
som gjorts så 
att det bildas 
en luftkanal 
för förvärmd 
tilluft till 
fläkten



Kanalregel 38-50 x 200-250
c/c  200-250 mm 

Exempel på kanalkonstruktion i en körbar flistork
Plast-/stålnät
(t.ex. från massaindustrin)

Tvärregel 25-50 x 100,
mellanrum 100-200 mm

tätning mot golv

Huvudkanal Flis för torkning

Tvärreglarna 
läggs i körriktningen

Avstängbara sidokanaler om torkning 
sker tur vist till båda sidorna 

Grenkanaler 
– sidokanaler

Fläkt 

Kanalkonstruktion
För att säkerställa en bra hållbarhet i 
torkens kanaler ska virket vara av bra 
kvalité. Dessutom är det viktigt att kunna 
förankra konstruktionen till t.ex. en 
betongsockel för att säkerställa bra sido-
stabilitet. Sidokanalernas volym får inte 
bli för liten.  
Kanalernas höjd måste motsvara längden 
på kanalerna och den luftmängd som ska 
genomströmma kanalerna  Tumregeln är 
att lufthastigheten inte ska överstiga 5 
m/s i sidokanalerna.

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

Inläggning och uttag med traktor
För att underlätta användningen av 
snöskopa på traktor ska tvärreglarna 
placeras längs efter körriktningen. 
Avståndet mellan tvärreglarna bestäms 
av tyngden på traktorn eller lastmaskinen 
som ska användas för fyllning och 
tömning av torken.  För att få en jämn 
torkning bör torken fyllas till jämn höjd.


