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Abstract
Unutilized silage for renewable energy
There are large amounts of unutilized silage from agriculture and from municipalities
that harvest meadows and grasslands. This biomass is a disposal problem and a cost. At
the same time, there are biogas plants which have an increased demand for substrates
that do not compete with the production of feed and food. Unutilized silage can be an
excellent biogas substrate provided it is effectively pretreated. This study is conducted as
a case study of Jordberga Biogas plant in Skåne (in the south of Sweden), although the
results of the project are applicable to other regions in Sweden where unutilized silage
exists. The project aim was to study a 20 % replacement of today’s crop-based substrates
in Jordberga biogas plant with unutilized silage from agriculture and municipalities. The
project has been conducted by RISE Agrifood and Bioscience in collaboration with the
German Biomass Research Center (Deutsches Biomasseforschungszentrum, DBFZ),
Gasum, County Administrative Board of Skåne and Fogda Farm.
The project was divided into three parts. In the first part the amounts of different types
of unutilized silage was estimated, from arable land and forage areas at municipalities
and County Administrative Boards, for the area around the Gasum Biogas plant in
Jordberga, and for Sweden in total. In a second part the adequate technique for
pretreatment was identified and tested in practical trials on different types of unutilized
silage. In the third part cost calculations were done for the disintegration of the
unutilized silage.
The study showed that the largest potential for unutilized silage is from forage
production. The area of meadows is much less with much lower yield. An assumption
was made that 5% of the total amount of unutilized silage bales are available for biogas
production. Project calculations showed that 35% of these must be used to substitute
20% of the crop based substrates at Jordberga. Depending on the quality and biogas
yield, 12-23 ton DM is needed per day.
Based on earlier studies and experiences from the project group, three machines were
chosen for the practical tests to disintegrate silage bales; Rot Grind, RS CutMaster and
I-GRIND. Roto Grind and I-GRIND used hammermill technique whereas RS CutMaster
used knife rotors for disintegration. All three machines managed to disintegrate silage
bales with DM-content varying from 40-70% DM. The particle length after disintegration
was analyzed and a visual estimation of the effect on particle structure was made. Particle
size after disintegration was the same for Roto Grind and RS CutMaster whereas it was
considerable longer for I-GRIND. Disintegration worked better on silage with lower DM
content regarding both particle size and structure for all tested machines.
Based on the test results RS CutMaster had higher total disintegration costs compared
with Roto Grind and I-GRIND. The differences in costs was mainly due to lower
measured capacity of RS CutMaster, and higher depreciation and maintenance costs of
both RS CutMaster and I-GRIND. To lower the costs to same level as Roto Grind and IGRIND, RS CutMaster would need approximately 40% higher capacity than measured
in the tests.
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Förord
Projektet har genomförts av RISE Jordbruk och Livsmedel tillsammans med det tyska
biomassaforskningscentrat Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) in Leipzig,
Gasum, Länsstyrelsen i Skåne och Fogda Farm under åren 2016, 2017 och 2018. Johanna
Lund vid RISE har varit projektledare. Carina Gunnarsson vid RISE har genomfört de
ekonomiska analyserna med input från Håkan Rosenqvist, Billeberga. Martin Sundberg
vid RISE har utfört strålängdsanalyserna. Huvudansvarig för maskintestet av RS
CutMaster i Tyskland var Erik Fischer vid DBFZ. Vid maskintestet av I-GRIND i
Danmark var Johanna Lund huvudansvarig. Carina Gunnarsson var huvudansvarig för
maskintestet av Roto Grind i Sverige. Deltog vid ett eller flera av maskintesterna gjorde
även Marianne Tersmeden vid RISE, Örjan Brönmark, Jerry Linder och Christer
Lingman vid Gasum samt Jerry Larsson vid Fogda Farm.

Projektets deltagare: f.v. Carina Gunnarsson, Johanna Lund, Christer Lingman, Anneli Ahlström,
Jerry Larsson och Erik Fischer. Foto: Erik Fischer

Vi vill rikta ett stort tack till lantbrukare Marx på Tannenhof i Schillingen, Grønning
Smede & Maskinforretning, Skinnerups Maskinstation och Hans Cederlöf, Salbohed, för
ert stora engagemang och goda samarbete vid maskintesterna. Ett stort tack också till
maskinägarna.
Projektet finansierades av Energimyndigheten, Gasum, Länsstyrelsen och Fogda Farm.
Stort tack för ett bra samarbete.
Uppsala i mars 2018
Leif Lundin
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Sammanfattning
Stora mängder outnyttjat ensilage finns inom lantbruket samt när kommun och
länsstyrelse skördar de vallar och slåtterängar som de ansvarar för att sköta. Denna
biomassa är ofta ett kvittblivningsproblem och en kostnad. Samtidigt efterfrågar
biogasanläggningar substrat som inte konkurrerar med produktion av foder och
livsmedel. Outnyttjat ensilage kan vara ett utmärkt substrat under förutsättning att det
förbehandlas effektivt. Projektet utfördes som en fallstudie av Jordberga
biogasanläggning i Skåne där resultaten från projektet är tillämpbara på andra regioner
i Sverige där outnyttjad biomassa finns. Projektets syfte var att genom lönsam hantering
kunna ersätta 20 % dagens åkerbaserade substrat i Jordberga biogasanläggning med
outnyttjat ensilage från lantbruk samt slåtterytor hos kommun och länsstyrelse.
Projektet har genomförts av RISE Jordbruk och Livsmedel tillsammans med det tyska
biomassaforskningscentrat Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ), Gasum,
Länsstyrelsen i Skåne och Fogda Farm.
Projektet utgjordes av tre delar. En del där mängderna av olika typer av outnyttjat
ensilage från jordbruksmark samt slåtterytor hos kommun och länsstyrelse uppskattades, dels för området runt Gasums biogasanläggning i Jordberga, dels för hela
Sverige. En del där lämplig teknik för sönderdelning identifierades och sedan testades i
praktiska försök på olika typer av outnyttjat ensilage. Sedan en del där kostnaderna
beräknades för hantering och sönderdelning av det outnyttjade ensilaget.
Vid uppskattningen av mängderna outnyttjat ensilage visade det sig att den stora
potentialen finns från outnyttjat ensilage från vallodling. Arealen befintlig slåtteräng är
betydligt mindre och med en betydligt lägre avkastning. Antagandet gjordes att 5% av
den totala mängden outnyttjade ensilagebalar är tillgängligt för biogasproduktion.
Projektets beräkningar visade att 35% av dessa måste samlas in för att uppnå projektets
mål att ersätta 20% av Jordbergas grödbaserade substrat. Beroende på balensilagets
kvalitet och biogasutbyte behövs då 12-23 ton ts/dygn.
Baserat på tidigare studier och erfarenheter från projektgruppen valdes tre maskiner ut
för praktiska sönderdelningstester; Roto Grind, RS CutMaster och I-GRIND. I Roto
Grind och I-GRIND sker sönderdelningen med en hammarkvarn medan RS CutMaster
har knivar som sönderdelar materialet. Samtliga tre testade maskiner klarade av att
sönderdela ensilage med ts-halt varierande mellan 40 och 70%. Strålängden efter
sönderdelning analyserades i en sorteringsmaskin och en visuell bedömning gjordes av
hur ensilagets struktur påverkats. Den analyserade strålängden för Roto Grind och RS
CutMaster var lika, medan I-GRIND gett betydligt längre material. Sönderdelningen
fungerade bättre på det fuktigare ensilaget än på det torrare både med avseende på både
strålängd och struktur i samtliga maskiner.
Baserat på resultaten från våra tester hade RS CutMaster högre totala sönderdelningskostnader än Roto Grind och I-GRIND. Främsta orsakerna till detta är lägre
uppmätt kapacitet hos RS CutMaster samt högre inköps- och underhållskostnader för
RS CutMaster och I-GRIND. För att komma ner till samma kostnadsnivå skulle RS
CutMaster behöva ha ca 40% högre kapacitet än den som uppmättes i testet som gjordes
i projektet.
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1

Introduktion

Att kunna öka andelen förnybar energi är av stor betydelse om vi ska nå det
klimatpolitiska målet om att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men
helst under 1,5 grader. För att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa dess
bidrag till det globala klimatet kräver EU:s förnybarhetsdirektiv (RED) av medlemsstaterna att minst 10% av transportbränslen ska komma från förnybara källor senast
2020. Att uppnå detta mål på ett hållbart sätt är en utmaning. Användning av
uppgraderad biogas som fordonsbränsle för transporter har ökat de senaste åren i
Sverige. Biogasen utgör i dag två procent av drivmedelsförsäljningen, eller motsvarande
1,7 TWh. Men för att riksdagens mål på en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 ska
kunna uppnås krävs 12 TWh biogas bara för transportsektorn (Energigas, 2018).
Jordbruket beräknas ha en teoretisk biogaspotential på 13,5 TWh, varav hälften är
energigrödor och resten halm, gödsel och växtodlingsrester (Dahlgren m.fl., 2013). Från
de biogasgasanläggningar som använder odlad gröda finns idag en ökad efterfrågan på
substrat som inte konkurrerar med produktion av foder och livsmedel. Detta beror dels
på beslut fattade enligt det s.k. Förbybarhetsdirektivet eller RED II på EU-nivå, som
innebär att grödbaserade biodrivmedel max får utgöra 7 % av den nationella
biodrivmedelsförsörjningen i respektive EU-land. Detta beslut är inte definitivt utan ska
nu in i en trepartsförhandling i EU, definitivt beslut fattas efter detta. Förutom med
hänsyn till regelverket så letar biogasanläggningarna också alternativa substrat av
ekonomiska orsaker eftersom substrattillförseln utgör en stor del av produktionskostnaderna för grödbaserad biogasproduktion.
Det finns idag olika typer av biomassor som går till spillo och som ej konkurrerar med
livsmedelsproduktionen. Inom jordbruket finns dessa biomassor t.ex. i form av
överskottsensilage, dvs. det har inte gått åt för utfodring men är av bra kvalitet. Dessutom
finns kasserat ensilage av dålig hygienisk kvalitet (t.ex. mögel) som inte går att använda
som foder. Kommuner och länsstyrelser sköter och skördar gräsmarker där avsättning
saknas för det skördade materialet. Viss del av arealen sköts i naturvårdssyfte, skördas
som t.ex. ängsgräs. Ytterligare en potentiell gräsbiomassa som ej används idag som
skulle kunna utnyttjas är den från de ekologiska fokusarealerna. För att kunna använda
gräsbiomassan året runt måste det lagras. Detta görs i vissa fall torkat som hö men i de
allra flesta fall som ensilage. Biogasanläggningarna får förfrågningar att använda
överskottsensilage och är intresserade, men kan ofta inte ta emot den eftersom den inte
svarar mot deras krav på framför allt strålängd.
Ensilagets sönderdelningsgrad påverkar hur stor andel som bryts ned och omvandlas till
biogas i reaktorn, den s.k. nedbrytningsgraden, men också hur snabbt nedbrytningen
går. Dessutom påverkar sönderdelningsgraden andra parametrar i biogasanläggningen,
såsom behov av omrörning, risk för igensättning av pumpar och rör samt bildning av
svämtäcke. Exempelvis redovisar Alvinge (2010) försök där malning av våtmarksgräs
resulterat i ett ökat biogasutbyte på 16%. Mekanisk sönderdelning är en enkel form av
sönderdelning som dock kan ha hög energiförbrukning (Kratky & Jiroud, 2011). Exempel
på maskiner för mekanisk sönderdelning av ensilage är mixervagnar, halmhackar,
halmrivare, hammarkvarnar från jordbruket och kvarnar och krossar som används för
avfall och återvinning. Ett annat alternativ som också börjat användas för sönderdelning
av lignocellulosarika material för biogasproduktion är extrudering. Extrudering har i
© RISE Research Institutes of Sweden
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försök visat sig öka biogasutbytet för lignocellulosarika material (t.ex. Hjort m.fl., 2011).
Metoden har dock mycket höga investerings- och underhållskostnader samt även hög
energiinsats. Karlskoga energi och miljö har investerat i en extruder för förbehandling
av råvaror för biogasproduktion. SLU Alnarp har i samarbete med LTH investerat i en
labextruder (Odhner m.fl., 2015).
En slutsats från det tidigare projektet ”Kasserat och överblivet ensilage, en outnyttjad
resurs med fokus på biogas”, utfört av JTI (numera RISE Jordbruk och Livsmedel) och
finansierat av SLF, var att det finns ett behov av ytterligare och fördjupade praktiska
tester av sönderdelning av ensilage (Gunnarsson m.fl., 2014). Målet med det projekt som
presenteras i denna rapport är därför att dels undersöka vilka ytterligare maskiner
lämpade för sönderdelning av ensilage som finns på marknaden, dels att genomföra
tester för att få uppgifter på sönderdelningsgrad, kapacitet, energiåtgång etc. Detta ska
användas som underlag för att beräkna kostnader för sönderdelning. Projektets resultat
ska sedan kunna användas för olika biogasanläggningar i bedömning av val av maskin
för att sönderdela ensilage.

1.1

Syfte och mål

Projektets syfte är att genom lönsam hantering kunna ersätta 20 % dagens åkerbaserade
substrat i en större biogasanläggning med outnyttjat ensilage från lantbruk, kommun
och länsstyrelse. Projektet utförs som en fallstudie av Jordberga biogasanläggning i
Skåne där resultaten från projektet är tillämpbara på andra regioner i Sverige där
outnyttjat ensilage finns.
Projektets delmål är att:
-

Identifiera lämplig teknik och utrustning för förbehandling av olika typer av
outnyttjat ensilage för biogas genom praktiska tester.
Beräkna kostnader för hanteringskedjan för outnyttjat ensilage.
Identifiera kritiska flaskhalsar och behov av vidareutveckling och innovation
med avseende på maskiner och utrustning för hantering och förbehandling.
Uppskatta potentialen outnyttjat ensilage, såväl nationellt som regionalt för
Skåne.

Resultatet av arbetet ska fungera som ett underlag för val av lämpliga maskinsystem för
förbehandling av de aktuella formerna av outnyttjat ensilage.

2

Metod och genomförande

2.1

Potentiella mängder outnyttjat ensilage

I denna del av projektet uppskattades mängderna outnyttjat ensilage som finns dels i
Skåne där fallstudien utförs, dels på nationell nivå. Det ensilage som inkluderades
kommer dels från odling av vallfoder till djur, dels från andra arealer som inte utnyttjas
fullt ut idag som t.ex. naturgräsmarker som kan skötas av både lantbrukare, länsstyrelser
eller kommuner. Viss del av arealen sköts i naturvårdssyfte och skördas som t.ex.
ängsgräs. Ensilaget kan antingen vara överblivet, dvs. det har inte gått åt för utfodring
© RISE Research Institutes of Sweden
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men är av bra kvalitet. Dessutom finns kasserat ensilage av dålig hygienisk kvalitet (t.ex.
mögel) som inte går att använda som foder. Den ekologiska fokusarealen inkluderades
också i studien, men ingen mängduppskattning gjordes utan arealen redovisades endast.
I inventeringen inkluderades gräsbiomassa som kan skördas med konventionella
vallmaskiner och som kan rundbalas. Blandat park- och trädgårdsavfall inkluderades
inte eftersom en stor del är vedartat material som ej passar för biogasproduktion, samt
för att det idag saknas källsorteringsmetoder där man skiljer ut det lättnedbrytbara
materialet (gräsklipp, häckklipp och frukt etc.) från det vedartade materialet. Inte heller
gräs från vägrenar inkluderades. Arealen betesmark inkluderades inte heller i den
uppskattade mängden ensilage. Uppskattningen av mängden outnyttjat ensilage
bestämdes utifrån statistik, databaser, såsom TUVA, och intervjuer med sakkunniga.

2.1.1

Slåttervall

En uppskattning av mängden gräsensilage och rundbalar från slåttervall bestämdes
utifrån medelarealen slåttervall 2010-2015 för Skåne och för hela Sverige
(Jordbruksverket, 2010; 2011; 2012a; 2013;2014; 2015a). Potentiell skördad mängd vall
beräknades i ton torrsubstans (ts) baserat på en normskörd på 7,5 ton ts/ha (Sundberg,
pers. komm., 2017). Därefter beräknades antalet rundbalar som kan göras på den
beräknade mängden ensilage. Beräkningarna baserades på fördelningen mellan olika
lagringsformer för ensilage, där 46% rundbalas (Pettersson m.fl., 2009), och ett
antagande om att 90 % av totala vallarealen konserveras som ensilage.
Mängden överblivet och kasserat ensilage varierar mycket mellan åren och är därför
väldigt svåruppskattad. För att få en uppskattning om möjliga mängder överblivet och
kasserat ensilage gjordes ett antagande på tre olika mängder baserat på tre olika
procentsatser på 1%, 5% och 10% i beräkningarna. En rundbal antogs väga 800 kg
våtvikt, motsvarande 336 kg ts vid 42% ts-halt.

2.1.2

Slåtteräng

En uppskattning av mängden gräsensilage och rundbalar av slåtteräng bestämdes utifrån
arealen i Jordbruksverkets databas TUVA, där resultaten från en inventering av Sveriges
ängs- och betesmarker under åren 2002 till 2004 sammanställts. Både de ytor som söks
miljöstöd för och de ytor som inte söks stöd för går att återfinna i TUVA.
Enligt Emanuelsson (pers. komm., 2017) finns det enorma arealer ängsmark som
potentiellt skulle kunna skördas för att användas till biogas Det finns arealer med dålig
hävd, exv. betesmarker. Denna areal hamnar varken i TUVA eller i miljöersättningssystemet och det är en oerhört liten del av den som sköts med slåtter idag, endast någon
få procent. En uppskattning är att det finns några 1000 hektar i Skåne. En grov gissning
är att det finns flera 100 000 hektar nationellt. Det finns idag också stora arealer fuktig
gräsmark helt utan hävd. De största arealerna av produktiv, fuktig gräsmark i Sverige
ligger idag längs havet även om stora hävdade gräsmarker finns också i inlandet, främst
i Skåne, Närke, delar av Öster- och Västergötland samt runt Mälaren. Sammantaget
torde även arealerna längs skogslandets vattendrag vara betydande. Också i fjällen finns
stora arealer fuktig gräsmark, men då av lägre produktivitet. (Helldin m.fl., 2009) De
flesta fuktiga gräsmarker som idag står under hävd i Sverige är betesmarker. Under de
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allra senaste åren så har vissa fuktiga betesmarker överförts till slåtterängar, men arealen
som slås regelbundet är trots allt fortfarande liten.
Avkastningsnivåerna på de svenska slåtterängarna varierar mellan 100 kg ts till 3 ton ts
per hektar (Emanuelsson, pers. komm., 2017). Det är främst de våta slåtterängarna som
kan avkasta upp emot 3 ton ts per hektar. De friska och näringsrika slåtterängarna
avkastar normalt mellan 300–400 kg ts/ha. Det är ganska få slåtterängar som avkastar
över 1 ton ts/ha, då ska det vara åstränder.
Vad gäller potentialuppskattningen av slåtteräng är den väldigt svåruppskattad och
svårbedömd. Dels varierar skörden mycket från år till år och dels varierar arealen som
hävdas från år till år. Utifrån osäkerheten i skördenivå för ängsmark beräknades
mängden skördat ängsgräs utifrån ett uppskattat intervall på låg, medel och hög
avkastning för att få en uppskattning av tillgängliga mängder.

2.1.3

Ekologiska fokusarealer

Träda, obrukad fältkant och vallinsådd utgör ekologisk fokusareal. Det är en areal där
gräs till ensilage potentiellt skulle kunna skördas på delar av arealen. I projektet har det
inte varit möjligt att uppskatta några skördenivåer på dessa arealer.
•

Träda är när markägaren låter bli att använda åkermark till produktion av
jordbruksprodukter. Delar av den trädade arealen kan sås med vall- och
klöverfröblandning, här finns en potentiell skörd för biogasproduktion.

•

Obrukad fältkant på åkermark utgörs av en remsa längs med åkerkanten där
lantbrukaren inte har någon produktion. Den ska hållas i träda fram till och
med den 31 juli, samma allmänna regler som för träda gäller. Lantbrukaren får
men behöver inte putsa eller slå av fältkanterna.

•

Som vallinsådd räknas den vall som lantbrukaren sår in i en annan huvudgröda.
Insådden får brytas tidigast den 1 november.

2.2 Intresse och erfarenheter hos
biogasanläggningar
För att få en uppfattning om biogasanläggningars intresse av att använda outnyttjat
ensilage som substrat och möjligheter för sönderdelning av substratet genomfördes
telefonintervjuer med elva biogasanläggningar. Intervjuerna omfattade tio frågor som
framgår av bilaga 6.1.

2.3

Tester av maskiner för sönderdelning

2.3.1

Maskinval

Baserat på tidigare studier och erfarenheter från projektgruppen gjordes inledningsvis
en inventering av lämpliga maskiner för sönderdelning av ensilage i balar. En
genomgång gjordes av maskiner som används i Tyskland för sönderdelning av ensilage.
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En sammanställning av den finns i bilaga 6.2. De maskiner som sedan valdes ut för
praktiska tester var Roto Grind, RS CutMaster, I-GRIND samt Molares. Vid ett förtest
med Molares konstaterades dock att maskinen inte fungerade för att sönderdela
rundbalsensilage, därför genomfördes fullskaliga test endast med de tre övriga
maskinerna.
De tre utvalda maskinerna representerar olika tekniker för sönderdelning och
prisklasser. I Roto Grind och I-GRIND sker sönderdelningen med en hammarkvarn
medan RS CutMaster har knivar som sönderdelar. Roto Grind är den billigaste av de tre
maskinerna medan RS CutMaster och I-GRIND är betydligt dyrare. Roto Grind har
funnits länge på marknaden medan de båda andra maskinerna är nyutvecklade. Samtliga
tre maskiner är mobila.

2.3.2

Ensilage som testades

Samtliga maskiner testades med balensilage som Länsstyrelsen i Skåne skördat på två
ängsmarkstyper i Skåne. Dessa balar transporterades senare ut till de tre gårdar där
testerna genomfördes. Dessutom testades en eller två olika typer av ensilage som fanns
att tillgå lokalt på varje gård. Samtliga testade balar var rundbalar förutom hösilage i
fyrkantbalar som sönderdelades med I-GRIND.
Balarna från Länsstyrelsen i Skåne skördades från två olika typer av ängsmark i ett
naturreservat i Bjärred (inom fallstudieområdet). Dessa anges i provbeteckningen med
suffixen 1 respektive 2, se tabell 1 nedan. Båda ängstyperna slogs till största delen med
rotorslåtter på traktor. En rotorslåtter är konstruerad så att horisontellt roterande knivar
skär/slår av gräset. På de fuktigare delarna användes dock motormanuell minislåtterbalk
med knivar, detta pga. dålig bärighet. Materialet pressades med en flexkammarpress av
märket Welger utan knivar d.v.s. stråna var inte avkortade. Den ena ängsmarken
karaktäriserades som huvudsakligen friskäng (1) av knylhavretyp med inslag av bladvass,
rörflen och rosendunört. Den hade även inslag av vass. Den andra ängsmarken
karaktäriserades som torräng (2) av fårsvingeltyp, med ett stort inslag av sandsvingel. I
ensilaget från torrängen förekom jord som troligtvis kom från sork/mullvadshögar.
De andra typerna av balensilage som fanns att tillgå på gårdarna anges i provbeteckningen med suffixen 3 respektive 4. RG-3 är ensilage skördat från en blandvall vid
första skörden 2015. RG-4 är ensilage från andra skörden 2015 av en gräsrik blandvall. I
de tyska försöken testades förutom ensilagen från länsstyrelsen även ett av gårdens
foderensilage, CM-3. På motsvarande sätt testades i de danska försöken förutom
ensilaget från Länsstyrelsen även hösilage i fyrkantbalar, IG-3. I tabell 1 visas typ och
antal balar som användes i de genomförda testerna. Suffixet a som använts vid
sönderdelning med RS CutMaster och I-GRIND visar en inställning som skiljer sig
jämfört med grundinställningen, som var knivar med motstål monterade för RSCutMaster och hammarkvarn utan såll för I-GRIND.
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Tabell 1. Information om de praktiska försöken; typ av ensilage och använd inställning på maskinen,
beteckning som använts i analysen samt det antal balar som testades.
Maskin

Typ av ensilage/
maskininställning

Provbeteckning

Antal balar

Roto Grind (RG)

LS friskäng

RG-1

4

LS torräng

RG-2

4

Foderensilage

RG-3

4

Foderensilage

RG-4

4

CM-1

0,5

CM-1a

0,5

CM-2

1

CM-3

0,5

CM-3a

0,5

LS friskäng/ utan såll

IG-1

4

LS torräng/ utan såll

IG-2

4

LS torräng/ utan såll,
2 ggr genom maskin

IG-2a

Hösilage/ utan såll

IG-3

1

Hösilage / 30 % med
såll, 70% utan såll

IG-3a

1

RS CutMaster (CM)

I-GRIND (IG)

2.3.3

LS friskäng/ med
motstål
LS friskäng/ utan
motstål
LS torräng/ med
motstål
Foderensilage/ med
motstål
Foderensilage/ utan
motstål

Genomförande av testerna

Den beskrivna grundmetodiken användes i samtliga tre maskintester. På grund av lokala
förutsättningar varierade dock genomförandet något mellan testerna, vilket också
beskrivs. Endast en av testerna genomfördes i Sverige, övriga två tester genomfördes i
Danmark och i Tyskland.
Arbetsgången var den att balarna mättes och vägdes, varefter plast och nät togs av
manuellt. Därefter genomfördes sönderdelningen av de olika typerna av balensilage.
Tiden för sönderdelningen noterades. Maskinens funktion under sönderdelning
observerades.
Vid testerna av Roto Grind och RS CutMaster användes en bränslemätare (fabrikat
Econen) som kopplas till traktorns CAN-bussystem. Vid testet av I-GRIND saknade
traktorn som användes för att driva maskinen uttag för att kunna koppla in
bränslemätaren. I detta försök uppskattades istället förbrukningen genom att fylla upp
bränsletanken före och efter varje försök. Svårigheter att fylla tanken lika mycket varje
gång medför osäkerhet i resultatet för denna metod.
Prover för analys av ensilagets fodervärde och kemiskt innehåll samt strålängd efter
sönderdelning togs genom att med jämna mellanrum under tiden för sönderdelningen
ta ut nävar av sönderdelat ensilage från högen som bildades på marken vid sidan av
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maskinen. Ett samlingsprov togs ut för varje typ av balar med en viss maskininställning,
t.ex. med eller utan såll eller motstål. Proverna placerades i plastpåsar som förslöts och
märktes.

2.4

Teknisk utvärdering

2.4.1

Beskrivning av maskinerna och dess funktion

Maskinerna utvärderades genom observationer och intervjuer avseende följande:
•

Sönderdelningsprincip

•

Hantering och drift

•

Underhåll

•

Säkerhet och arbetsmiljö

2.4.2

Analyser av innehåll och ts-halt

För samtliga tester analyserades ts-halten på proverna på det sönderdelade ensilaget på
RISE i Uppsala. Proverna vägdes in och ts-halten bestämdes genom torkning i
ventilerat torkskåp vid 105°C under 3 h. De förvarades därefter luftigt i öppna
plastpåsar i väntan på analys av strålängd samt foderanalys.
Analys av fodervärde och kemiskt innehåll på Agri Lab i Uppsala. Balarna med
ängsgräs avvek mycket från vanligt vallensilage, vid analysen och det gick inte att få ut
några värden på exempelvis omsättbar energi. Ängsgräset hade också betydligt högre
askinnehåll än vallensilaget, men askhalten varierade mycket mellan de olika proverna
på ängsgräset. Analyssvaren redovisas i bilaga 6.3.

2.4.3

Strålängdsanalys

För att kvantifiera de utvalda maskinernas förmåga att sönderdela materialet användes
en sorteringsmaskin som finns vid RISE i Uppsala. Maskinen sorterar provmaterialet
efter längd i åtta olika fraktioner; <4,5, 4,5-8, 8-12, 12-20, 20-33, 33-54, 54-90 och 90150 mm. Om provet innehåller material över 150 mm, sorteras ytterligare två fraktioner
ut för hand; 150-250 mm och >250 mm. Som mest kan således sorteringen av ett prov
resultera i 10 storleksfraktioner, se exempel i figur 1.
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IG-1

Figur 1. Fördelning av strålängder efter sönderdelning med I-GRIND utan såll (IG-1).

I sorteringsmaskinen, figur 2, matas strådelarna med hjälp av oscillerande rörelser över
ett antal slitsar med succesivt minskande bredd. Strån som är kortare än dubbla
slitsbredden faller då igenom slitsarna medan längre strån passerar över. Maskinen och
dess funktion finns utförligare beskriven av Gale & O´Dogherty (1982).

Figur 2. Maskin för strålängdssortering. Maskinen
är utformad som en trappa, där långa strån
sorteras ut först (högst upp i trappan), och de
kortaste fraktionerna hamnar längst ned.
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Vikterna för de olika fraktionerna läggs in i ett datorprogram som beräknar
halvviktslängden för provet. Med halvviktslängd menas den längd som delar provet i två
viktsmässigt lika stora delar. Beräkningen av halvviktslängd baseras på ett antagande om
att den viktsmässiga strålängdsfördelningen följer en log-normalfördelning. Utifrån den
på detta sätt framräknade kurvan kan även andra fördelningsgränser beräknas. För
dessa körningar beräknades således den viktsandel i varje prov som översteg 50 mm,
samt andelen som understeg 10 mm. Dessa gränser valdes med hänsyn till att
strålängder som är längre än ca 50 mm anses kunna ge problem med materialhanteringen i rötningsprocessen. Samtidigt kan en stor viktsandel under 10 mm indikera
att sönderdelningen varit onödigt kraftig, med hög energiförbrukning som följd.
Av analystekniska orsaker kunde strålängden på detta sätt endast bestämmas för åtta av
de totalt fjorton prover som tagits efter sönderdelning (se förklaring nedan). För att få
lämplig storlek på dessa prover gjordes först en neddelning med hjälp av den utrustning
som visas i figur 3. Provet hälldes långsamt över den roterande ”tallriken” och materialet
från hälften av ytan, d.v.s. från två av de stora tårtbitarna, användes för strålängdsanalysen i maskinen.

Figur 3. Utrustning för att dela ned provets storlek.

Sex av proverna (CM-1, CM-1a, CM-2, IG-2, IG-2a och IG-3a) innehöll en relativt stor
mängd klumpar av ihopkletat material. För dessa gjordes bedömningen att
strålängdsanalyser med maskinen inte skulle ge ett rättvisande resultat, eftersom
sorteringen i maskinen i princip måste ske separat för varje enskild partikel. För att ändå
få en uppfattning av sönderdelningsgraden i dessa prover, gjordes en subjektiv
bedömning av strålängden på en 10-gradig skala (0-9), där 0 motsvarar ”ingen
avkortning alls” och 9 ”mycket kort, <3 mm”. I syfte att få en referens till analyserad
strålängd, gjordes motsvarande bedömning även på de prover där strålängden kunnat
analyseras med maskinen. Vid denna visuella bedömning lades samtliga 14 prover upp
på ett bord, så att de var synliga samtidigt och kunde jämföras med varandra. Vid samma
tillfälle gjordes även kompletterande bedömningar av provernas struktur samt mängden
klumpar, även detta på en 10-gradig skala (0-9). För struktur sattes 0 att motsvara ”ingen
strukturändring” och 9 ”helt fibröst”. För mängden klumpar motsvarar 0 ”inga klumpar”
och 9 ”enbart klumpar”.
Ingen strålängsanalys gjordes på ensilagen innan sönderdelning. Vissa av baltyperna, de
från Länsstyrelsen i Skåne, var ohackade och hade därmed mycket lång strålängd.
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2.5

Ekonomisk utvärdering

Beräkningarna gjordes för fallet att Gasums biogasanläggning i Jordberga ska ersätta
20% av den metangas som produceras per år från så kallade livsmedelsbaserade grödor
med ensilagebalar. De substrat som används idag är huvudsakligen lokalt producerade
grödor samt avfall och restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri. De grödor
som för Jordbergas del klassas som livsmedelsgrödor är majs, helsäd samt spannmål.
Bestämning av den mängd ensilagebalar som åtgår baserades på indata enligt tabell 2.
Balvikten och ts-halten baserades på uppmätta värden från testerna.
Tabell 2. Indata som användes för att beräkna mängden ensilagebalar att sönderdela.
Indata

Enhet

Värde

Balvikt

kg vv

800

TS-halt balar

%

42

Metanproduktion från grödor som ska ersättas med balar Nm3 CH4/år

5 963 300

Andel som ska ersättas med balar

%

20

Mängd metanproduktion som ska ersättas med balar

Nm3 CH4/dygn

3268

För att utvärdera de maskiner som testades i projektet beräknades kostnaderna från
hantering och avplastning av balen fram till dess att ensilaget ligger sönderdelat och
färdigt för inmatning i biogasanläggningen. Den sönderdelningskapacitet som uppmättes i de praktiska testerna med balarna från Länsstyrelsen samt uppmätt dieselförbrukning för sönderdelning av samma balar användes i beräkningarna. Följande
analyser gjordes:
•

Totala sönderdelningskostnader inkl. hantering av balar i samband med
sönderdelning

•

Kostnaden för inköp och transport av balar från gård eller lager till biogasanläggning

•

Gemensam användning på flera biogasanläggningar

•

Mängd balensilage vid olika metanutbyte på balarna

De parametrar som är svåra att bestämma och som har påverkan på kostnaderna
undersöktes genom att variera indata till beräkningarna. Detta gjordes för maskinernas
livslängd och sönderdelningskapacitet. I grundfallet sattes livslängden till 4000 h men
även 2000 h och 8000 h användes. Maskinkapaciteten var i grundfallet den som
beräknades utifrån de tester som gjordes i projektet. Dessutom beräknades kostnaderna
vid 20% och 40% högre kapacitet än i grundfallet samt vid den av tillverkarna angivna
kapaciteten.

2.5.1

Totala sönderdelningskostnader inklusive balhantering

Här antas att balarna hämtas med lastmaskin från platsen där de förvarats i väntan på
sönderdelning. Borttagning av plast och nät sker med en avplastare som monteras på
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lastmaskinens frontlastare. Lastmaskinen används även till att flytta det sönderdelade
ensilaget till den plats där substraten matas in i biogasanläggningen.

2.5.1.1

Lastmaskin och avplastare

Kostnaden för lastmaskinen som användes för att hantera och plasta av balarna
beräknades som en fast timkostnad under hela den tid som arbetet med att sönderdela
balarna pågick (Maskinkalkylgruppen, 2017).
Till hjälp att ta bort nät och plast antogs att en avplastare köps in till en kostnad av
55 000 kr. Den monteras på lastmaskinens frontlastare. Kostnaden för avplastaren
beräknades som en årlig avskrivningskostnad enligt:

𝐴 = 𝑎𝑓 (𝐼𝑛𝑣 − 𝑅𝑣)
där af är annuitetsfaktor, Inv är investeringskostnad och Rv är restvärde. Restvärdet
sattes till 0. Annuitetsfaktorn beräknas enligt:
𝑎𝑓 = 𝑝 ⁄(1 − (1 + 𝑝)−𝑡 )
där p är kalkylränta och t är avskrivningstid. För avplastaren har antagits en
avskrivningstid på 5 år, vilket vid 2 % ränta ger annuitetsfaktorn 0,2122.

2.5.1.2

Sönderdelningsmaskinen avskrivning

I våra beräkningar antog vi att maskinerna som testades för att sönderdela ensilage
utnyttjas till hela sin livslängd och att de kommer att bytas ut pga. att maximal driftstid
uppnåtts snarare än att maskinen byts ut pga. att åldern gjort den omodern. Detta
innebär att vi räknat på en rörlig avskrivningskostnad som beräknades genom att
dividera inköpspris eller återanskaffningsvärde med maskinens totala livslängd. Detta
sätt att räkna innebär att om maskinen används många timmar per år kommer den att
bytas ut tidigare i och med att livslängden uppnås snabbare än om maskinen används
färre timmar.
En faktor som är svår att uppskatta är hur många timmar maskinen kan användas innan
den är utnött, d.v.s. vilken livslängd maskinen har. Både I-GRIND och RS Cutmaster är
nyutvecklade maskiner där erfarenheter av långvarig drift saknas. Livslängden är också
beroende av hur väl maskinen underhålls samt hur kraftigt dimensionerad maskinen är
för de delar som slits. Beräkningarna gjordes därför för tre livslängder; 2000, 4000 och
8000 h.
Till avskrivningskostnaden tillkommer räntekostnaden, vilken beräknades som en årlig
kostnad på medelvärdet av inköpskostnaden och restvärdet med 2% räntesats.

2.5.1.3

Underhåll

Bra underlag för att beräkna underhållskostnaderna saknas. Två av maskinerna är
nyutvecklade och praktiska erfarenhet av långvarig drift saknas. Kontakter med tillverkare och uppgifter från användare i samband med försöken visar dock att
underhållskostnaderna är mycket beroende av vilket material som sönderdelas.
Vi använde en metod där totala reparations- och underhållskostnaden relateras till
maskinens inköpspris (I) och till årlig användning (H), se Gunnarsson & Hansson,
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2004). Faktorn för reparation och underhåll (RM) sattes till 80 % av inköpspriset för
samtliga testade maskiner enligt ASABE, 2006. Underhållskostnaden per timme (Ku)
beräknades enligt:
𝐾𝑢 = (𝐼 × 𝑅𝑀) ÷ 𝐻

2.5.1.4

Dieselförbrukning för sönderdelning

Alla tre testade maskiner var traktordrivna och energiåtgången var i form av diesel.
Dieselåtgången beräknades från de bränslemätningar som genomfördes vid sönderdelning av balarna från Länsstyrelsen.

2.5.1.5

Traktor för att driva sönderdelningsmaskinen

Kostnaderna beräknades för de traktorstorlekar som användes i de tester som utfördes i
projektet. Till Roto Grind användes en traktor med 140 kW. För både Cutmaster och Igrind användes en traktor med 220 kW effekt. Timkostnaden för extrautrustade
traktorer enligt Maskinkalkylgruppen (2017) användes.

2.5.1.6

Arbete

Vi har i beräkningarna antagit att en person kan utföra allt arbete i samband med
sönderdelningen, såväl att med lastmaskin eller lastartraktor hämta balar, plasta av dem,
mata in i sönderdelningsmaskinen, köra bort sönderdelat ensilage samt att sköta
sönderdelningsmaskinen. Arbetskostnaden sattes till 280 kr/h enligt Maskinkalkylgruppen (2017).

2.5.2 Kostnaden för inköp och transport av balar från gård
eller lager till biogasanläggning
I beräkningarna sattes inköpspriset på balarna till 160 kr/bal eller 200 kr/ton vv och
motsvarar priset på en ensilagebal av foderkvalitet. Priset är mycket beroende på kvalitet
men även på tex tillgång och efterfrågan vilket gör att variationerna mellan år kan vara
stora. I vissa fall är det tänkbart att man istället för att få betalt för balen får betala en
mottagningsavgift för att få balen omhändertagen.
Kostnaden för transport av balar från gård till biogasanläggning beräknades för en
traktor med vagn och 28 balar per ekipage. Tiden för lastning respektive lossning sattes
till en minut per bal. Avståndet mellan gård och anläggning sattes till 30 km och
transporthastigheten sattes till 30 km/h (Amon m.fl., 2007). Timkostnaden för traktor
med storbalsvagn inklusive förare och bränsle hämtades från Maskinkostnader 2017.

2.5.3

Gemensam användning på flera biogasanläggningar

Om maskinerna regelbundet ska flyttas längre sträckor mellan olika biogasanläggningar
behöver Roto Grind transporteras på lastbil, medan I-GRIND och RS Cutmaster har
bättre utrustning/chassi för transport på väg och kan förflyttas med traktor. Det som
skiljer de båda alternativen är främst att lastbilen jämfört med traktorn har högre
hastighet vid vägtransport, samt att lastning och lossning tar längre tid för
lastbilstransporten jämfört med att koppla maskinen till traktorn. För Roto Grind
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beräknades transportkostnaderna mellan anläggningarna för en lastbilstransport med
lastväxlarflak. För de andra maskinerna, I-GRIND och RS Cutmaster antogs transporten
ske genom att maskinen flyttades med traktor.
Avståndet mellan biogasanläggningarna sattes till 30 km och transporthastigheten sattes
till 30 km/h för traktor (Amon m.fl., 2007). Timkostnaden för traktor med storbalsvagn
inklusive förare och bränsle bestämdes från Maskinkalkylgruppen (2017).

2.5.4

Mängden ensilage vid olika metanutbyte på balarna

Metanutbytet för de olika grödorna hämtades från Gunnarsson m.fl. (2017) för majs,
helsäd och vall samt från Carlson & Uldal (2009) för spannmål. I grundfallet har vi utgått
från en metanpotential på 280 Nm3/ton ts för ett genomsnittligt foderensilage och som
kan anses representativt för överblivna foderensilagebalar. Metanpotentialen refererar
till Gunnarsson m.fl. (2017) som beräknade kostnader för vall skördat vid olika
tidpunkter för biogasproduktion. Metanpotentialen i den studien varierade mellan 270350 Nm3/ton VS för första skörden beroende på skördetidpunkt medan återväxten hade
biogasutbyte på 300-310 Nm3/ton VS. Dessa siffror är 90% av labbresultatet i försök
utförda av Prade m.fl. (2015) och antas vara det som kan uppnås i en uppskalad
biogasprocess.
En beräkning gjordes också av hur antalet balar och tid för sönderdelning påverkas om
balarna är av lägre kvalitet med lägre metanutbyte. I grundfallet antogs ett metanutbyte
motsvarande normal foderkvalitet. Dessutom beräknades effekterna av en sämre
foderkvalitet vilket antog motsvara 20% lägre metanutbyte, samt en ängsmarkskvalitet
motsvarande 50% lägre metautbyte jämfört med normal foderkvalitet. De
länsstyrelsebalar som sönderdelades i projektet antogs ha halva metanutbytet jämfört
med balar av genomsnittlig foderkvalitet.

3

Resultat och diskussion

3.1

Potentiell mängd outnyttjat ensilage

3.1.1

Slåttervall

Mängden årligen ensilerad vallgröda i rundbal uppskattades till 242 128 ton ts i Skåne
2015 och till 2 773 629 ton ts totalt för hela Sverige i medeltal för 2010-2015, tabell 3.
Tabell 3. Uppskattning av mängden vall och rundbalar av vall för Skåne för 2015 och Sverige för
2010-2015.
Region

Areal slåttervall,
ha

Mängd vall, ton
ts

Mängd
vallgröda i
rundbal, ton ts

Antal rundbalar,
st

Skåne

77 980

584 850

242 128

720 619

Sverige

893 278

6 699 588

2 773 629

8 254 849
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Då mängderna överblivet och kasserat ensilage varierar mycket och är svåra att
uppskatta gjordes en bedömning av potentiella mängder där vi antog tre procentsatser
med möjliga mängder. Antalet rundbalar uppskattades till mellan runt 7000 (1%) och till
runt 70 000 balar (10%) i Skåne. Totalt för Sverige uppskattades antalet rundbalar till
mellan runt 80 000 balar (1%) och 800 000 balar (10%), tabell 4.
Tabell 4. Uppskattning av mängden överblivet och kasserat ensilage och rundbalar av vallen för
Skåne och för Sverige vid tre olika procentsatser.
Andel överblivet och kasserat ensilage
Region

1%

5%

10%

Mängd
vall, ton ts

Antal balar

Mängd
vall, ton ts

Antal balar

Mängd vall,
ton ts

Antal balar

Skåne

2 421

7 206

12 106

36 031

24 213

72 062

Sverige

27 736

82 548

138 681

412 742

277 363

825 485

Vad gäller potentialen för vallarealen framåt har den legat relativt konstant de senaste
åren medan antalet nötkreatur fortsatt att minska något (Jordbruksverket, 2015b). I
Jordbruksverkets modellberäkningar antas vallarealen minska med cirka 20 % till 2050
jämfört med idag, vilket motsvarar drygt 200 000 hektar (Jordbruksverket, 2012b).
Samtidigt antas antalet nötkreatur minska med cirka 10 %. En anledning till varför inte
vallarealen och djurantalet minskar i samma omfattning är att skördeavkastningen av
vall bedöms kunna öka till 2050, d.v.s. en mindre vallareal krävs för att tillgodose samma
foderbehov. Överskottet av vallodling bedöms därför kunna bestå även i framtiden men
osäkerheterna i denna bedömning är stora.

3.1.2

Slåtteräng

Inventeringen av arealen slåtteräng visade att det finns 270 000 hektar värdefulla
marker i Sverige. 7 000 hektar av dessa är ängar och 229 000 hektar är betesmarker
(Jordbruksverket, 2017).
Mängd gröda från arealen slåtteräng uppskattades för hela Sverige vid en medelhög
skörd till runt 3000 ton ts (tabell 5).
Tabell 5. Uppskattning av mängden gräsensilage av slåtteräng för Skåne och för Sverige totalt.
Region

Areal slåtteräng
från TUVA, ha

Mängd gröda, ton ts
Låg avkastn.

Medel avkastn.

Hög avkastn.

Skåne

1 405

141

562

4 215

Sverige

7 453

745

2 981

22 359

Biomassan på de ängar som Länsstyrelsen skördar skördas ofta kring augusti till
september för att materialet ska hinna fröa av sig innan det tas bort från markerna.
Gräsensilage som skördas i ett senare utvecklingsstadium har normalt ett högre
lignininnehåll jämfört med om gräset skördas tidigare. Møller m.fl. (2007) berör frågan
om betydelsen av tidpunkt för skörd för biogasproduktion, och visar att senarelagd skörd
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(juli) av fuktig ängsmark inte nödvändigtvis ger ett sämre gasutbyte. Resultaten är
beroende av dominerande art, i gräsmarker med större artrikedom är det ingen skillnad
i utbyte mellan juni och juli.

3.1.3

Ekologiska fokusarealer

Träda, obrukad fältkant och vallinsådd är en areal där gräs till ensilage potentiellt skulle
kunna skördas på delar av arealen. Totalt finns runt 59 000 hektar träda i Sverige och av
dessa återfinns runt 15% i Skåne, tabell 6. Mer än hälften av all obrukad fältkant i Sverige
finns i Skåne, av totalt drygt 4 000 hektar. Totala arealen vallinsådd i Sverige är runt
50 000 hektar, något mer än 20 % av denna areal finns i Skåne.
Tabell 6. Areal ekologisk fokusareal, medel 2015-2016 i ha (Sandin-Lindqvist, pers. medd., 2017).
Region

Träda, ha

Obrukad
fältkant, ha

Vallinsådd, ha

Skåne

9 214

2 827*

13 178

Sverige

59 119

4 174*

50 529

* Endast 2015

3.2 Biogasanläggningarnas intresse och
erfarenheter av ensilage
Sammanlagt intervjuades 11 biogasanläggningar i studien, se bilaga 6.1.

3.2.1

Intresse och erfarenheter

Tio av elva anläggningar har tidigare erfarenhet av att använda och hantera ensilage och
grödor. En anläggning har idag kontrakt på grönmassa, 500–3000 ton/år, som skördas
av enskilda lantbrukare och slangensileras, men de tänker bryta kontraktet framöver
pga. att skördekedjan är för dyr. Andra typer av grödbaserade substrat som
anläggningarna har erfarenhet av är majs, gräs/klövervall, avrens. De har erfarenhet av
lagring både i plansilo och rundbalar.
På frågan om anläggningen är intresserad av att använda outnyttjat ensilage från vall
och/eller ängsmark om den kan sönderdelas enligt deras kravspecifikation svarade en
majoritet ja. En anläggning svarade nej direkt, detta pga. att de har tillstånd för en viss
mängd biomassa idag och att allt substrat idag är pumpbart. En anläggning var tveksam
pga. att de inte tror att det finns någon ekonomi i att använda outnyttjat ensilage som
substrat. De anläggningar som är positiva till användningen säger också samtidigt att de
endast är intresserade om ekonomin funkar, varken kostnaden för materialet eller för
sönderdelningen får vara för hög. En anläggning menar också att logistiken spelar roll,
exv. behövs det lagringsutrymme, kommer allt samtidigt eller kan det komma efterhand.
De anläggningar som idag använder odlad gröda upplever ett stort problem med EUregelverket mot odlad gröda som substrat för biogasproduktion, de behöver därför leta
alternativa substrat och outnyttjat ensilage kan därför vara intressant. Intresset för
outnyttjat ensilage beror bl.a. på hur regelverket kring odlad gröda till biogas utvecklas
framöver.
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3.2.2

Kravspecifikation och typ av maskin

Kravspecifikationerna för om anläggningen ska använda ensilage såg ganska olika ut på
anläggningarna. Strålängden är en del av kravspecifikationen och anläggningarnas krav
varierade mellan 10 och 60 mm. På en av anläggningarna var 12 mm grundkravet, men
materialet ska helst vara 6 mm. Ett annat krav som nämndes var låg risk för att det
kommer med metall, plast eller annat skräp. En anläggning lyfte att de föredrar att ta in
hackat materialet, eftersom det kan finnas mycket annat oönskat material så som kvistar,
sten och plast i balar som fastnar i inmatningen.
På frågan om hur de vill att maskinen för sönderdelning ska fungera, exv. om den ska
vara mobil eller stationär svarade endast två anläggningar att de vill att den ska vara
mobil. Övriga anläggningar svarade att det beror på. Bland annat beror det på hur mycket
biomassa som finns att tillgå, vid stora mängder behövs troligtvis en stationär maskin
som sönderdelar så fint som möjligt. Det beror också på om allt material kommer
samtidigt eller om det kommer fördelat över året. En anläggning svarade att om det är
mindre mängder än 25 000 ton då behöver den vara mobil, men att kostnaderna också
spelar in.
Vissa anläggningar vill ha materialet i balar. Men det beror bl.a. på hur sönderdelningsutrustningen funderar, vilket som är bäst för just den maskinen. Andra anläggningar vill
helst ha materialet löst, för att det ska kunna lagras i plansilo. Fler angav att de hellre
ville ha det löst än balat. En anläggning har provat att använda våtmarksgräs i balar ihop
med Länsstyrelsen. Tyvärr var det för dyrt med sönderdelning av balarna och allt arbete
med att ta bort plast och nät.

3.2.3

Sönderdelningsutrustning som används idag

Här är exempel på hur anläggningarna är utformade vad gäller förbehandling av fasta
substrat innan inmatning i rötkammaren:
•
•
•
•
•
•

Mixervagn eller fullfoderblandare som blandar de fasta substraten
En Macerator (Seepex) som fungerar som en köttkvarn
Extruder där materialet efter sönderdelning blandas med rötrest från rötkammaren
innan det matas in i rötkammaren
En QuickMixer av märket Vogelsang, som blandar in den fasta delen ihop med
rötresten
Flisrivare av märket Compacto Shark som sönderdelar till 5-6 cm längd
Beet beater

En anläggning har testat att sönderdela överblivet ensilage med en Strautmann
foderrivare, men problem uppstod vid inmatningen av materialet då det fastnade i
inmatningsskruvarna, speciellt när det var minusgrader ute. Torra hösilagebalar med
hård kärna har använts av en anläggning, men de har fått problem vid inmatningen och
balarna måste därför tas isär med lastmaskin först.

3.2.4

Logistik och lagring

Fyra av elva anläggningar svarade att det går bra att ta emot materialet året runt. En
anläggning svarade att det beror på hur mycket det är. Om det är stora mängder som ska
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in samtidigt behövs lagringsutrymme. Då är det bra om det inte kommer samtidigt som
övrig skörd. Men annars fungerar det när som helst under året. Om detta material byts
mot odlad gröda minskar också den odlade grödan, vilket ger ett större utrymme även
under skörd. Två anläggningar svarade att materialet måste komma successivt under
året pga. litet lagringsutrymme. En anläggning vill att materialet kommer under sommar
och höst.
Åtta av elva anläggningar svarade att det finns någon på anläggningen som skulle kunna
sköta en sönderdelningsmaskin. En svarade nej, en svarade inte nu och en tyckte att det
är svårt att svara på. På frågan om sönderdelningen kan ske på anläggningen svarade
fem anläggningar ja, men svarade samtidigt att det blir också en kostnad om det tar
mycket tid för sönderdelningen. En anläggning svarade nej och en annan svarade att det
beror på kostnaden. Ytterligare en anläggning svarade att det beror på hur substratet
kommer att fungera i rötkammaren, om de ser att det blir svämtäcke i rötkammaren när
de tillför ensilage och annat långstråigt material.
På frågan om biogasanläggningarna är intresserade av att förbehandla själva eller om de
vill ha materialet färdigt för inmatning var svaren lite blandade. En anläggning svarade
att om de ser att det är ett bra material och det kommer att finnas tillgängligt är det bra
att ha en egen maskin. Dels tycker de att det är en prisfråga, men också en
flexibilitetsfråga. Det kan göra det lättare att hämta successivt om någon annan
sönderdelar till dem. Men samtidigt tycker de att det är lättare att påverka kostnaderna
om de äger sönderdelningsutrustningen själva. En annan anläggning vill själva
sönderdela för att på det viset få koll på vad för material som går in i rötkammaren.
Färdighackat material var att föredra för en anläggning. En anläggning har en
fullfoderblandare där de kan sönderdela 4 balar per dag, de har inget intresse av att köpa
någon ny sönderdelningsmaskin. De anser att det blir för dyrt och att det finns för lite
energi i balen. På en annan anläggning har de idag en inhyrd maskin som kommer var
tredje vecka och hackar det material som de använder som substrat idag.

3.3

Teknisk utvärdering

3.3.1

Teknisk beskrivning av testade maskiner

3.3.1.1

Roto Grind

Roto Grind testades 2016-11-02 på Hans Cederlöfs mjölkgård i Sörsalbo utanför
Salbohed. Maskinen, Roto Grind 760, är den mindre av de två modellerna som finns på
marknaden och har använts på gården i ca 4 år. Under testet kördes maskinen av en
anställd på gården som även är den som normalt kör maskinen när den används för att
sönderdela halm. Samma person körde även lastmaskinen som användes för att mata
balarna till maskinen. Den testade modellen kostar ca 200 000 kr och har ett effektbehov
på ca 130 kW.

Sönderdelningsprincip
Maskinen består av en öppen rund behållare med en hammarkvarn i botten, se figur 4.
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Figur 4. Lastmaskinen har precis lagt en ensilagebal i Roto Grind för sönderdelning. Foto: Erik
Fischer

Sönderdelningen av ensilagebalar går till så att balarnas plast och nät tas bort varefter
en hel bal läggs i den öppna behållaren med hjälp av en traktor med lastare eller en
lastmaskin. Behållaren roterar och därmed tillförs ensilaget hammarkvarnen som finns
i botten på behållaren, figur 5. Efter att passerat hammarkvarnen sprutar ensilaget ut
från maskinen via ett utlopp som mynnar 3-4 m ovan mark.

Figur 5. Roto Grind från insidan, i botten syns inloppet till hammarkvarnen. Foto: Erik Fischer

Hammarkvarnen, se 1 i figur 6 drivs av traktorns kraftöverföringsaxel, under hela testet
var traktorns varvtal inställt på 1080 varv/min. Mängden material som når
hammarkvarnen justeras genom att förändra höjden på den plåt som finns i botten på
behållaren (3 i figur 6. Om hammarkvarnen överbelastas stannar behållarens rotation
automatiskt för att sedan sätta igång igen några sekunder senare. Detta hände ofta under
testet. Behållarens rotationshastighet är varierbar, i vårt test varierade tiden för
behållaren att rotera ett varv mellan ca 40-70 s för de fyra testomgångarna. Även
motstålen (2 i figur 6 är justerbara så att avståndet till hammarna kan ändras beroende
på vilken sönderdelningsgrad som önskas. Under testet gjordes inga justeringar av
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motstålen. Före utloppet finns även en lucka (4 i figur 6) som öppnar vid sönderdelning
av mycket våta material.
Den större modellen (1090), som inte har testats i projektet, har bredare slagor på
hammarkvarnen, vilket enligt tillverkaren kan resultera i att för mycket ensilage matas
in till kvarnen vilket kan orsaka problem.

Figur 6. Skiss över hammarkvarnens utformning, hämtad från http://www.rotogrind.com.

Hantering och drift
Förutom en traktor för att driva maskinen behövs även en traktor eller lastmaskin som i
takt med sönderdelningen lastar i nya balar i maskinen. I princip kan Roto Grind köras
utan att en person sitter i traktorn, d.v.s. det ska räcka med den person som kör
lastmaskinen. Beroende på om balarna plastats av i förväg kan tid finnas för personen
som kör lastmaskinen att även göra eventuella justeringar av Roto Grind. Maskinen är
enkel att starta upp genom att spänna för den till en traktor och koppla in
kraftöverföringen.
Vi kunde observera att maskinen inte fungerade så bra mot slutet av sönderdelningen
när endast lite av balen återstod och ensilaget inte täckte hela botten på behållaren, se
figur 5. Matningen till hammarkvarnen blev då ojämn när hammarkvarnen inte hade
kontinuerlig och jämn tillgång till ensilage. Detta resulterade i ojämn sönderdelning och
låg kapacitet. Dessutom fungerade kvarnen bättre när balens egenvikt resulterade i att
ensilaget trycktes mot kvarnen. För bästa sönderdelning och kapacitet bör därför nästa
bal tillföras innan den föregående är helt sönderdelad. För att få en rättvisande mätning
av såväl maskinens kapacitet samt materialets strålängd efter sönderdelning beslöt vi
därför att i varje körning sönderdela 4 st balar i direkt anslutning efter varandra.
Under vårt test verkade maskinen tidvis hårt belastad, den rörde sig och det smällde i
kvarnen men den klarade ändå sönderdelningen bra.
Maskinen är flyttbar, men inte konstruerad för längre transporter på väg.

Underhåll
Enligt tillverkaren är det i första hand slagorna på hammarkvarnen som behöver bytas i
takt med nedslitning. De totalt 24 slagorna är vändbara så att alla fyra hörnen kan
användas innan de måste bytas. Under normala förhållanden behöver slagorna vändas
efter att 3000 ton har sönderdelats. De anger dock att de varit med om förhållanden med
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vått material som innehöll stora mängder jord, sand och stenar och då var slagorna
nednötta redan efter 4-6 h eller motsvarande 100 ton. Att byta slagorna kostar enligt
återförsäljaren för maskinen ca 8000 kr per tillfälle.

Säkerhet och arbetsmiljö
Ljudnivån vid sönderdelning är hög och hörselskydd är nödvändiga. Eftersom materialet
sprutar ut från maskinen efter sönderdelningen blir det dammigt runt maskinen, hur
mycket är beroende på vilket material som sönderdelas och hur torrt det är.

3.3.1.2

RS CutMaster

Testet utfördes den 2017-02-08 hos lantbrukare Marx på Tannenhof i Schillingen i
Tyskland. Där används maskinen för att sönderdela grödor och gödsel, såväl till gårdens
egna biogasanläggning som till två andra anläggningar i närheten. Maskinen används 3
ggr per vecka och varje gång sönderdelas 20-25 ton. Maskinens ansvariga konstruktör
Karl Coenen inledde genom att presentera maskinen och dess funktion. Därefter kördes
ekipaget ut till platsen för testet, en asfalterad yta i anslutning till en plansilo.
Maskinen som består en hackdel som monterats på en gödselspridare har utvecklats i
tätt samarbete mellan Annaburger, som tillverkar bland annat gödselspridare, och
Rasspe som utvecklat den bakre hackdelen, figur 7. Maskinen utvecklades för att vara ett
sönderdelningsaggregat för svåra biogassubstrat och möjliggöra för biogasanläggningar
med majs som huvudsakligt substrat att kunna ersätta en del av detta med andra råvaror
och restprodukter såsom hästgödsel, fastgödsel från nöt, hö, halm och ensilagebalar.

Figur 7. RS CutMaster. Foto: Erik Fischer

Ett framtida mål är att hackenheten ska gå att montera på såväl gödselspridare av annat
fabrikat än Annaburger som på transportvagnar för ensilage. Den maskin som vi testade
är den första prototypen av maskinen och har varit i drift på gården i två år. Målet är att
under 2017 kunna tillverka och sälja de tre första exemplaren. Maskinen kostar ca
900 000 kr och har ett effektbehov av 240-350 hk. Den traktor som användes i testet
hade 300 hk.
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Sönderdelningsprincip
Efter avplastning och borttagning av nät inleds sönderdelningen med att den hela balen
läggs i den främre delen av maskinen med hjälp av traktor med frontlastare eller
liknande, figur 8. I takt med att materialet sönderdelas fylls mer biomassa på. En
bottenmatta bestående av 3 st band på gödselspridarens golv matar dem till två
horisontella valsarna som löser upp balarna. Bottenmattan är hydrauldriven och
maskinens kapacitet kan styras genom att ändra hastigheten på bottenmattan. Hastighet
styrs manuellt av föraren från traktorhytten eller med fjärrkontroll. Ingen automatik
finns för att t.ex. känna av om det går tungt. En förbättring som planeras till nästa version
av maskinen är att använda två band i bottenmattan istället för tre för att få en bättre
matning till valsarna.

Figur 8. Ensilagebalen läggs i maskinens främre del och matas sedan till det första sönderdelningssteget där balen rivs upp. Foto Carina Gunnarsson

Sönderdelningen sker i tre steg. I det första steget löser två horisontella valsar upp balen,
se högra bilden i figur 8 och 1 i figur 9. De ska se till att materialet når nästa steg (2, se
figur 9) i en homogen sträng eller matta. Steg 2 består av en horisontal doseringsvals
med uppgift att mata materialet i ett jämnt flöde till hackenheten. I övergången till hackenheten finns två skruvar i bottenplattan under valsarna och de har till uppgift att förhindra att materialet fastnar i hörn och bygger upp vallar där hackrotorerna inte når åt.
Hackenheten (3 i figur 9) består av två stycken vertikala knivrotorer som sönderdelar
biomassan innan den kastas ut rakt bakåt. Knivrotorerna är utformade som en pyramid
och materialet matas till rotorn uppifrån. Varje rotor har 8 knivar över varandra på 8
positioner runt rotorn. Eftersom rotorn är pyramidformad innebär det att knivarna
roterar med olika periferihastighet. Detta tillsammans med knivarnas form och
inställning gör att materialet byter riktning och träffar knivarna flera gånger och
bearbetas både på längden och tvärs över fibrernas riktning.
På insidan av rotorhuset finns motstål som enkelt kan monteras till och från.
Sönderdelningsgraden kan varieras genom att ändra avståndet mellan knivar och
motstål, med motstål blir sönderdelningen kraftigare. Speciellt för det testade ensilaget
från gården gick sönderdelningen bättre med motstålen installerade (CM-3).
Önskad hacklängd kan även styras genom att varvtalet på traktorns kraftuttag vilket
påverkar rotationshastigheten på valsarna som river sönder balen och för fram
materialet till knivrotorerna och knivrotorernas hastighet. Lägre varvtal neråt 800 rpm
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används vid hackning för foder med längre strålängd och 1050 rpm när kortare strålängder önskas.
Om maskinen överbelastas på grund av t.ex. stopp i skruvar eller valsar finns en
automatisk frikoppling som gör att knivrotorernas drivning kopplas ifrån.

Figur 9. Skiss över RS CutMasters tre steg för sönderdelning; upplösning av balen (1), matning till
hackdelen (2) samt hackning (3), hämtade från www.groupschumacher.com.

Hantering och drift
Under vårt test lastade en person balar i maskinen med lastmaskin och en annan person
körde maskinen. En uppgift för maskinföraren är att reglera matningshastigheten genom
att justera hastigheten på bottenmattan. Detta kan dock göras med en fjärrkontroll så
teoretiskt krävs endast en person för att både lasta i balar och köra maskinens.
Om stråna var för långa, som var fallet med vårt ensilage från Skåne (CM-1 och CM-2),
som var pressat utan några knivar i rundbalspressen, snodde stråna fast runt valsarna
och i skruvarna som finns i bottenplattan under valsarna. När det hände löste ett
överbelastningsskydd ut mellan vagnen och knivenheten ut och maskinen stannade.
Knivenheten kunde då enkelt fällas upp och manuellt rensandes stoppet bort, figur 10.
Stoppet tog ca 10 min att rensa rent. Maskinen fungerar sämre om balarna är helt
osnittade, det är en fördel om några knivar, minst 5-6 st har använts vid rundbalspressning.

Figur 10. RS CutMaster, stopp som åtgärdas genom att öppna bakdelen och riva loss ensilaget. Foto:
Erik Fischer
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Stenar som kan följa med ensilaget innebär enligt tillverkarna inte något problem för
maskinen. De stenar som är större än avståndet på ca 4-5 cm mellan bottenmattan och
nedersta valsen av de två som river sönder balarna, stannar på bottenmattan och hamnar
så småningom längst fram på bottenmattan. Mindre stenar följer med ensilaget och
passerar knivarna men gör ingen större skada på knivarna. Eftersom de är rörligt
monterade kan de vika undan för eventuella stenar. Om främmande material som tex
hästskor passerar hackrotorn innebär dock skador och därför pågår utvecklingsarbete
för att installera en metallavskiljning mellan valsarna som löser upp balarna och
doseringsvalsen.
När det gäller transporter på fält och väg är maskinen robust, gödselspridaren som den
är byggd på är gjord för transport av tunga laster.
När det gäller flexibilitet och utnyttjandegrad är det en fördel att maskinen relativt enkelt
kan användas som gödselspridare genom att montera av hackenheten och istället
montera den vanliga gödselspridningsenheten. Maskinen kan även användas för
transport av t.ex. gödsel.
Underhåll
Maskinen är lättåtkomlig vid reparationer och byte av knivar i hacktrummorna.
Maskinen har skärenheter/rotorer med vardera 64 knivar. Hur ofta knivarna behöver
bytas är mycket beroende på vilken knivkvalitet som väljs och vilka material som hackas.
Om materialet innehåller sand eller sten (som t.ex. hästgödsel) kan knivarna behöva
bytas efter 3-4 dagar, och med ”rent” material var 2-3 månad. Beroende på knivarnas
kvalitet kostar standardknivar ca 30-40 kr/st och knivar med bättre hållfasthet ca 80100 kr/st.

Säkerhet och arbetsmiljö
Ljudnivån vid sönderdelning är hög och hörselskydd är nödvändiga.

3.3.1.3

I-GRIND

Testet gjordes 2017-03-14 på Skinnerups Maskinstation i Thisted i Danmark. På
testplatsen fanns två biogasreaktorer, ett grisstall och en maskinstation. Gårdsägarna
bedrev även växtodling. På testet deltog förutom personer från RISE, Gasum och Fogda
Farm även ett antal personer på plats för att hjälpa till vid maskintestet, däribland en
anställd med körvana på I-GRIND.
Maskinen kostar ca 970 000 SEK. Traktorn som användes i försöket hade 300 hk,
traktorn ska ha minst 200 hk för att kunna användas till I-GRIND.
Sönderdelningsprincip
Maskinen består av en roterande behållare monterad över ett fast chassi, figur 11.
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Figur 11. I-GRIND. Matning av material i det roterande karet. Foto: Johanna Lund

Botten står still medan materialet körs över en hammarkvarn. Hammarkvarnen består
av en kraftig cylinder med 88 slagor fördelat med 11 stycken på 8 axlar (figur 12).
Slagorna slår sönder det inmatade materialet i småbitar, materialet sönderdelas inte
bara på längden utan även ytan påverkas. Både behållarens rotationshastighet och
hammarkvarnen kan styras med en trådlös fjärrkontroll.

Figur 12. Hammarkvarnen på I-GRIND. Foto; www.i-grind.dk

Om man väljer att ha i ett såll under körningen åker materialet igenom sållet när det
uppnått samma längd som sållens hål, sönderdelningsgraden bestäms därför av
hålstorlek på sållen (figur 13). Sållens utformning anpassas efter uppgiften och kan bytas
utan specialverktyg. Under testet sönderdelades den andra hösilagebalen
(provbeteckning IG-3a) med ett såll på 7,5 cm. När ca 30% av balen hade sönderdelats
så stannade maskinen. Den klarade inte av att sönderdela materialet med sållet i. Därför
fick maskinföraren ta bort sållet och köra vidare med resten av balen utan såll.
Utmatning av materialet efter sållet sker med hjälp av en bandtransportör, vilket bl.a. är
en fördel pga. att det minskar förlusterna vid utmatningen av det sönderdelade
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materialet. Stora mänger hackat material flög också rakt upp ur den roterande behållaren
när maskinen var på väg att stanna och det materialet blev en förlust. Maskinägaren ville
inte att maskinen skulle köra fler gånger med såll pga. rädslan för allvarligare stopp.
Därför gjordes resterande tester utan såll.

Figur 13. Ett av sållen som finns som tillbehör till I-GRIND. Foto: www.i-grind.dk

Hantering och drift
Vid sönderdelning med I-GRIND behövs en traktor och en lastmaskin. En lastmaskin
används för att mata nya balar i maskinen och eventuellt sönderdela balarna innan de
matas i. Ingen person behöver sitta i traktorn under körningen. Operatören kan utföra
alla arbetsfunktioner från lastmaskinen, om bara balarna har plastats av i förväg.
Enligt tillverkaren kan både löst och balat material matas i I-GRIND, men under testet
gavs ingen möjlighet att mata en hel bal direkt i maskinen. Om I-GRIND kopplas till en
traktor med 200 hk i kraftuttaget klarar maskinens axel att hålla ett varvtal på 2000 rpm.
I-GRIND är dimensionerad för att kunna ta en hel bal, något som en traktor med ca 200
hk i kraftuttaget klarar enligt tillverkarna. Större traktorer ger större kapacitet och vice
versa. Om hammarens rotationshastighet sjunker under 1800 rpm, minskar behållarens
rotationshastighet tills motorn igen levererar tillräckligt högt varvtal. Detta undviker
överbelastning och avstängning.
En nackdel med en toppmatad maskin som I-GRIND kan vara att när man väl lagt ner
materialet i maskinen så ligger materialet där det är, det går ej att backa och föra ut
materialet ur maskinen igen som är möjligt med en vertikal matning. Att kunna mata
tillbaka materialet vid ett stopp är en fördel.
I-GRIND används huvudsakligen för sönderdelning av halm, men används även till
sönderdelning av spannmål och djupströbäddar.
Maskinens operatör kan justera maskinens rotationshastighet på ett vridreglage.
Därefter kan maskinens inställning ändras från noll till inställd hastighet via en trådlös
fjärrkontroll. Bandets riktning och höjd kan även det styras med den trådlösa
fjärrkontrollen med en möjlig rörelse på +/- 2 meter åt sidorna.
I-GRIND har enligt tillverkarna en hög kapacitet och den kan användas på många olika
platser. Maskinens chassi är robust byggt för att det ska kunna transporteras med hög
hastighet på väg. Bromsar finns för att främja säkerheten under transporten. Operatören
kan enkelt fälla ut avlastarbandet med hjälp av hydraulik och när arbetet är utfört kan
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den fällas ihop och placeras i transportposition bakom eller ovanför maskinen. En
anpassad ram håller fast bandet under transporten. Det tar ungefär 10 minuter att
ansluta maskinen och ungefär 5 minuter i uppstartstid mellan förflyttningar.
Vid framtagandet av I-GRIND fokuserade man mycket på energioptimeringen. Till
exempel har hydraulikpumpen placerats främst, bredvid drivaxeln, och med remdrift för
att spara energi. (Lantbruksnytt, 2016)
Underhåll
Vad gäller underhåll av maskinen uppger tillverkaren att maskinen har ungefär ett års
underhållsintervall. Maskinen behöver utöver huvudöversynen smörjas ungefär var 10:e
månad. Slagorna måste bytas efter 200-300 timmar beroende på vilket material som har
körts igenom. I-GRIND är konstruerad för ett intensivt användande med långa
arbetsdagar och hög produktivitet. Det är därför enligt tillverkarna viktigt att göra en
daglig servicecheck för att exempelvis kontrollera remmar och hydraulikslangar osv. För
att göra det enkelt för användarna att få tillgång till alla vitala delarna kan behållaren
tippas. Samma funktion används när sållen under hammarkvarnen ska tas bort eller
bytas till en annan storlek.
En fördel med I-GRIND är att den är mycket stabilt byggd. Den är också producerad med
kvalitetskomponenter från kända märken enligt tillverkarna. De kan i stort sett alla
köpas hos de välkända distributörerna, vilket säkerställer låga serviceomkostnder och en
snabb service.
Slagorna har en mycket bred infästningsände (30 mm). Det minskar slitaget och gör att
slagorna aldrig ”kantrar” vilket bara kostar energi och diesel.
Säkerhet och arbetsmiljö
Ljudnivån vid sönderdelning är hög och hörselskydd är nödvändiga.

3.3.1.4

Molares

Testet genomfördes hos DBFZ i Leipzig den 24-25 april 2017. Det substrat som användes
var gräsensilage från en lantbrukare i närheten av Leipzig.
Maskinen som användes är specialtillverkad för att kunna användas i försök för
sönderdelning av ett brett spektrum av substrat vid DBFZ forskningsbiogasanläggning.
Molares finns även för kommersiellt bruk och har då en hammarkvarn med dubbla axlar
med slagor.
Molares leverantör är den holländska tillverkaren Arie Belo-Gruppen. Maskinen består
av två delar, en vågrät skruv som matar materialet till en horisontell axel med slagor.
Beroende på substrat kan enligt uppgifter från tillverkaren en kapacitet på 2-5 ton/h
erhållas. Målet med sönderdelningen är att bryta upp cellstrukturen för att öka
angreppsytan för mikroorganismerna under rötningen. DBFZ hade tidigare använt
maskinen för att med framgång sönderdela plansiloensilage, sockerbetor och fastgödsel
från nöt. I detta försök skulle undersökas i vilken omfattning även långstråigt ensilage
kunde sönderdelas med Molares.
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Hantering och drift
Maskinen är monterad på en stålram och kan därmed förflyttas på testområdet med en
hjullastare, se figur 14. För längre transporter behöver maskinen transporteras på lastbil.
Maskinen är eldriven med ett effektbehov av ca 10 kW.

Figur 14. Molares ställs på plats.

Vid testet tillfördes ensilaget till maskinen med en hjullastare via en inmatningstratt
(figur 15). Ensilaget faller ner på skruven som matar det vidare till hammarkvarnen men
det kom inte fram till hammarkvarnen. Vid första försöket uppstod ett stopp i
övergången mellan inmatningsskruven och inloppet till hammarkvarnen (figur 16).

Figur 15. Molares fylls med ensilage.

Endast mindre mängder sönderdelas i hammarkvarnen och det matas oregelbundet ut
ur maskinen via utmatningsskruven. En kontinuerlig sönderdelning kunde inte heller
uppnås.

Figur 16. Stopp I övergången mellan inmatningsskruven och hammarkvarnen.
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Avståndet mellan skruven och hammarkvarnen är justerbart, se gul markering i figur 16.
Avståndet ökades och varvtalet ändrades och ett andra försök gjordes. Denna gång
matades ensilaget till maskinen för hand med en gaffel för att få en matning till kvarnen
i jämn takt. Trots förändringarna stannade skruven återkommande och ingen
sönderdelning kunde ske.
Det konstaterades att långstråigt material leder till återkommande stopp och ingen
kontinuerlig drift är möjlig. Orsaken till problemen är den horisontella matningen med
skruv till kvarnen. En vertikal matning där materialet faller ner i kvarnen från ovan skulle
kunna innebära en förbättring.

3.3.2

Sammanställning testresultat

I tabell 7 visas en sammanställning av uppmätt diselförbrukning, beräknad kapacitet
baserad på mätningar under testet samt balarnas ts-halt baserad på provtagning av det
sönderdelade materialet.
Tabell 7. Uppmätt dieselförbrukning, beräknad kapacitet samt analyserad ts-halt i de balar som
testades med Roto Grind, RS CutMaster och I-GRIND.

Maskin

Provbetec
kning

Dieselförbrukning

TShalt

Kapacitet

l/h

l/ton vv

l/ton ts

ton vv/h

ton ts/h %

RG-1

29

4,7

9,8

6,1

2,9

48

RG-2

31

3,3

7,4

9,3

4,2

45

RG-3

34

2,8

7,0

12,1

4,8

40

RG-4

21

6,4

8,2

3,3

2,5

78

RS
CM-1
CutMaster

33

4,7

9,6

7,9

3,9

52

CM-1a

41

4,7

9,6

7,9

3,9

46

CM-2

39-43

4,6

8,6

8,7

4,6

53

CM-3

34

-

-

-

-

70

CM-3a

27-38

-

-

-

-

70

IG-1

61

4,5

8,8

13,4

6,8

51

IG-2

32

3,7

8,7

8,5

3,6

42

IG-2a

-

-

-

-

-

42

IG-3

-

-

-

10,1

4,9

48

IG-3a

-

-

-

5,0

2,2

45

Roto
Grind

I-GRIND
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Sönderdelning av balen CM-1 gjordes både med (CM-1) och utan (CM-1a) motstål. Dock
saknas uppgifter av hur stor del av balen som sönderdelades enligt 1 resp 1a. Därför är
värdena för dieselförbrukning och kapacitet för CM-1 och CM-1a desamma och
beräknade för uppmätt dieselförbrukning och tid för att sönderdela hela balen.
Kapaciteten för Roto Grind beräknades till 8 ton/h som ett genomsnitt för de fyra olika
baltyperna vi testade. Testerna gick bra och vi behövde inte avbryta mätningarna pga
stopp. Med en traktor med effekten 180 hk, som vi hade i testet, anges på Roto Grinds
hemsida (Roto Grind, 2018) kapaciteten 10-20 ton/h. De anger vidare att kapaciteten
påverkas av vilket material som sönderdelas, materialets vattenhalt, hur fint man vill
sönderdela samt traktorns storlek. Maskinen kördes av den person på gården som brukar
köra maskinen vilket är positivt eftersom det innebär att han har vana av maskinen och
hur den ska hanteras. Däremot används den på gården till att sönderdela halm, varför
erfarenheter av ensilage saknades.
Innan testerna fanns frågetecken huruvida det skulle bli problem att sönderdela balar
med hög vattenhalt. Vid sönderdelning med Roto Grind var det balarna med högst
vattenhalt (RG-3, 40% ts-halt) som resulterade i högst kapacitet, både räknat per ton våt
vikt och ton ts, samt också lägst dieselförbrukning vid sönderdelning. Kapaciteten var
lägst för RG-4 med lägst vattenhalt. Maskinen klarade av att sönderdela alla balar utan
driftsproblem.
RS CutMaster har varit i drift i två år på gården där vi genomförde testet och har då
använts för att sönderdela grödor och gödsel till tre biogasanläggningar. RS CutMaster
har enligt de driftserfarenheter som gjorts under de två år som maskinen varit i drift en
maximal kapacitet på 60 ton/h med 25-35 ton/h i medeltal. Jämfört med detta är
kapaciteten som uppmättes i vårt test låg, 8-9 ton/h. En bidragande orsak till den låga
uppmätta kapaciteten är att vår mätning endast baserar sig på en bal vilket gör att
resultatet påverkas av lägre kapacitet vid uppstart och avslut.
Kapaciteten för I-GRIND beräknades till runt 9 ton vv/h som ett genomsnitt för de två
olika baltyperna som testades i försöket. Detta kan jämföras med 15 ton/h som uppgavs
för torr vetehalm av maskinstationen som använder maskinen.

3.3.3

Strålängdsanalys

I tabell 8 visas resultaten från strålängdsanalysen för de prover som kunde köras i
sorteringsmaskinen. Här framgår att en kortare halvviktslängd också medförde en stor
andel mycket kort material, under 10 mm. På motsvarande sätt hade proverna med lång
halvviktslängd en stor andel långt material, över 50 mm.
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Tabell 8. Analyserad halvviktslängd, mm samt viktsandelar överstigande 50 mm respektive
understigande 10 mm.
Prov

Halvviktslängd
mm

Viktsandel > 50 mm
%

Viktsandel <10 mm
%

RG-1

13

9

39

RG-2

11

7

46

RG-3

12

5

42

RG-4

22

21

21

CM-3

20

14

20

CM-3a

29

30

14

IG-1

16

19

37

IG-3

29

31

17

En sammanställning av den visuella bedömningen av strålängd, struktur och mängd
klumpar för samtliga prover i studien återfinns i tabell 9. Man kan se att av de sex prover
som bara bedömts visuellt, har alla utom en (IG-2) graderats som relativt korthackade
samtidigt som de var ganska mycket påverkade i strukturen.
Tabell 9. Resultat från subjektiv visuell bedömning av strålängd, struktur och mängd klumpar. För
de prover som analyserats med avseende på strålängd finns även halvviktslängden angiven.
I tabellen har också provernas analyserade ts-halt lagts in i kolumnen längst till höger.
Visuell bedömning (0-9)

Analyserad
Ts-halt, %

Prov

Strålängd a

Struktur b

Klumpar c

Halvv. längd, mm

RG-1

6

6

0

13

48

RG-2

6

7

1

11

45

RG-3

8

4

0

12

40

RG-4

3

1

0

22

78

CM-1

7

7

7

52

CM-1a

7

8

8

46

CM-2

8

8

6

53

CM-3

4

1

0

20

70

CM-3a

3

1

0

29

70

IG-1

5

5

0

16

51

IG-2?

4

3

2

42

IG-2a

6

6

4

42

IG-3

4

2

0

IG-3a

6

5

4

a) 0=Ingen avkortning alls; 9 =Mycket kort (<3 mm)
b) 0=Ingen strukturändring; 9=Helt fibröst
c) 0=Inga klumpar; 9=Enbart klumpar
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48
45
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För de prover där strålängden både analyserats maskinellt och bedömts visuellt kan man
plotta resultaten från de båda metoderna mot varandra, vilket visas i figur 17. I grafen
kan man inte oförväntat se att det finns ett samband mellan metoderna, vilket illustreras
av den linjära regressionslinje som lagts in i diagrammet. Utifrån detta skulle man grovt
kunna översätta den visuella bedömningen till vad den skulle motsvara i analyserad
halvviktslängd. Fem av de sex visuellt bedömda proverna hade graderingar av strålängd
mellan sex och åtta. Tittar man på motsvarande graderingar för de analyserade proverna
(inringat område A i diagrammet) ser man att halvviktslängden för dessa bestämts till
mellan 11 och 13 mm. Resterande endast visuellt bedömda prov (IG-2) hade en gradering
på fyra, vilket på motsvarande sätt skulle motsvara en halvviktslängd i intervallet 20-29
mm (inringat område B i diagrammet).

Analyserad halvviktslängd, mm

35
30
B

25
20
15

A

10
5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Visuell bedömning av strålängd
Figur 17. Samband mellan analyserade halvviktslängder och de visuella bedömningarna av
strålängd. För förklaring av de inringade värdena, se texten.

Det är naturligtvis av intresse att kunna jämföra ensilagets sönderdelningsgrad för de
maskiner som provats. En sådan jämförelse kan bara göras för de provkörningar där
samma material använts, i detta fall de båda ensilagen från Länsstyrelsen (med suffixen
1 resp. 2 i provbeteckningen) som provats med alla tre maskinerna. I jämförelsen har vi
endast tagit med de prov som körts med maskinernas grundinställning, d.v.s. inte de
prov som i provbeteckningen avslutas med ett ”a”. I tabell 10 redovisas resultaten av
denna jämförelse med avseende på såväl analyserad som bedömd strålängd samt
bedömd struktur. För de prover där strålängden inte analyserats, har här de från
strålängdbedömningen översatta halvviktslängderna använts.
Tabell 10. Jämförelse mellan maskiner för analyserad respektive bedömd strålängd samt struktur.
Halvviktslängd, mm

Bedömd strålängd, 0-9

Bedömd struktur, 0-9

RG

CM

IG

RG

CM

IG

RG

CM

IG

Ensilage 1

13

12

16

6

7

5

6

7

5

Ensilage 2

11

12

25

6

8

4

7

8

3

Medel

12

12

20,5

6

7,5

4,5

6,5

7,5

4
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Tabellen visar att den analyserade strålängden för Roto Grind och RS CutMaster var helt
lika, medan I-GRIND gett betydligt längre material. Vid den visuella bedömningen av
strålängd var materialet från RS CutMaster något kortare än det från Roto Grind, medan
I-GRIND även här bedömdes ge den minsta sönderdelningen. Dessa förhållanden
mellan maskinerna går igen i resultaten från bedömningarna av struktur. Sammantaget
tyder således de framkomna resultaten att RS CutMaster gett kraftigast sönderdelning
och bearbetning av materialet. En stark nedbrytning av strukturen ger en större
tillgänglig yta för mikroorganismer, vilket bör gynna biogasprocessen genom en
snabbare och mer fullständig nedbrytning (kortare uppehållstid och ökat utbyte). En
fråga som vi inte kan svara på i detta projekt är dock om den ökade energiinsatsen som
detta sannolikt kräver kan räknas hem ekonomiskt.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

a
Ts-halt, %

Ts-halt, %

De flesta provade ensilagen hade relativt likartad ts-halt inom intervallet 40 till 53 %,
tabell 9. Tre av proverna var dock betydligt torrare (RG-4, CM-3 och CM3a), med tshalter på 70 % eller mer. Jämfört med de fuktigare ensilagen körda i Roto Grind och RS
CutMaster verkar bearbetningen av dessa i maskinerna ha varit betydligt skonsammare,
vilket återspeglas i resultaten för både halvviktslängd och struktur. Dessa förhållanden
återges grafiskt i figur 18 a och b. Vi kan dock inte med säkerhet dra slutsatsen att detta
enbart skulle vara en effekt av ts-halten, eftersom testerna inte utförts med samma
material.
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b
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3
4
5
6
7
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8

9

Figur 18. Samband mellan ts-halt och analyserad halvviktslängd (a) och bedömd struktur (b) för de
ensilage som körts i Roto Grind och RS CutMaster.

En annan metod för att analysera strålängd efterfrågas eftersom den använda metoden
inte fungerar med material som är ihopklumpat eller med böjda strån. Använd teknik är
utvecklad och fungerar bäst med raka strådelar.

3.4

Ekonomisk utvärdering

3.4.1

Totala sönderdelningskostnader

För att ersätta 20% av den grödbaserade biogasproduktionen på Jordberga
biogasanläggning med ensilagebalar av foderkvalitet behövs 12 ton ts/dygn. Detta
motsvarar 35 balar/dygn vid en vikt på 800 kg, den vikt som vi använt i beräkningarna i
denna studie. Sönderdelningskostnaden för de tre testade maskinerna beräknades och
resultatet visas i figur 19. De kostnader som inkluderades var avskrivningskostnaden för
inköp av maskinen, traktorn som behövs för att driva maskinen, underhållskostnad,
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diesel och arbete. Dessutom ingick kostnaden för lastmaskin och avplastare. I tabell 6.4
i bilaga 6.4 visas alla ingående kostnader i sönderdelningen räknat per kg vv och kg ts.
250

Lastmaskin

Avplastning
Underhåll

200
Arbete

Kostnader, kr/ton vv

Diesel sönderdelning
Traktor till
sönderdelningsmaskin
Sönderdelningsmaskinen
avskrivning

150

100

50

0
i test

i test

Roto Grind CutMaster

i test
I-grind

i test +20% i test +20% i test +20% i test +40% i test +40% i test +40%
Roto Grind CutMaster

I-grind

Roto Grind CutMaster

I-grind

Figur 19. Kostnader för sönderdelning med de tre testade maskinerna vid en livslängd på 4000 h.

I tabell 11 visas sönderdelningskostnaderna vid varierande kapacitet och livslängd.
Kapaciteten kan variera stort från fall till fall beroende på bland annat kvaliteten på det
material som sönderdelas. Även livslängden är beroende av materialet som sönderdelas
samt av t.ex. underhåll. Den är dessutom svår att fastställa utifrån resultaten från
maskintesterna eftersom två av maskinerna är nyutvecklade och långvariga
driftserfarenheter saknas. Det är därför relevant att betrakta kapaciteten och livslängden
som variabler och tabell 11 kan användas som underlag för bedömning av kostnader
beroende på vad man bedömer vara relevant i olika fall.
När beräkningarna baserades på den kapacitet som uppmättes i testen var
sönderdelningskostnaderna lägst för Roto Grind och något högre för I-GRIND, se tabell
11 och figur 19. De högre kostnaderna för RS CutMaster och I-GRIND beror på högre
avskrivningskostnader då de maskinerna är dyrare i inköp samt har högre
underhållskostnader, vilka är kopplade till maskinens inköpskostnad. Att I-GRIND i sin
tur har lägre kostnader än RS CutMaster kan förklaras med att högre kapacitet
uppmättes i testet med I-GRIND. Vid 40% högre kapacitet än den som uppmättes i våra
tester skulle RS CutMaster ha ungefär samma kostnader som Roto Grind och I-GRIND.
40% högre kapacitet motsvarar ca 12 ton vv/h vilket är långt under den medelkapacitet
som angavs för RS CutMaster av tillverkaren på ca 30 ton vv/h.
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Tabell 11. Sammanställning av kostnaderna (kr/ton vv) för att sönderdela med de tre testade
maskinerna Roto Grind (RS), RS CutMaster (CM) och I-GRIND (IG vid varierande kapacitet
(uppmätt kapacitet samt +20% och +40% av uppmätt kapacitet samt kapacitet angiven av
tillverkare och angiven kapacitet -20% ) samt 2000 h, 4000 h och 8000 h livslängd för maskinen.
Livslängd, h
Kostnad
kr/ton vv

2000

4000

8000

Kapacitet1,
ton vv/h

RG

CM

IG

RG

CM

IG

RG

CM

IG

Uppmätt i
test

171

256

206

159

207

166

153

183

146

Uppmätt i
test +20%

148

221

178

138

180

145

133

160

128

Uppmätt i
test +40%

132

195

158

124

161

130

120

143

115

Angiven

106

102

161

100

89

132

96

82

117

Angiven
-20%

123

117

191

115

100

155

111

92

137

1 Uppmätt

kapacitet är 7,7 ton vv/h för Roto Grind, 8,3 ton vv/h för RS CutMaster och 11 ton vv/h
för I-GRIND. Angiven kapacitet är 15 ton vv/h för Roto Grind och I-GRIND och 30 ton vv/h för RS
CutMaster.

Maskinernas sönderdelningskapacitet kan förväntas öka om ett större antal balar
sönderdelas per tillfälle jämfört med de antal balar som sönderdelades i testen eftersom
sönderdelningskapaciteten inte är maximal i början och i slutet när mängden ensilage är
mindre. För Roto Grind och I-GRIND mättes kapaciteten för 4 balar som sönderdelades
i följd, medan uppmätt kapacitet för RS CutMaster endast baseras på sönderdelning av
en rundbal.
Den kapacitet som uppnåddes i försöken har också potential att öka med ökande
driftserfarenheten hos den person som sköter sönderdelningen, både om hur maskinen
fungerar och hur den fungerar med olika typer av ensilage. Vid testet av Roto Grind
kördes maskinen av den person som normalt sköter maskinen på gården men att
sönderdela ensilage med maskinen var nytt för honom, maskinen används vanligtvis för
att sönderdela halm. Både RS CutMaster och I-GRIND kördes av personer med
erfarenhet av maskinen men erfarenheterna av rundbalsensilage var begränsade.
När kapaciteten ökar, minskar den tid det tar att sönderdela önskat antal balar. Förutom
att kostnaden för sönderdelningsmaskinen minskar med ökad kapacitet minskar även
andra kostnader som är beroende av kapaciteten och tiden så som kostnaden för
lastmaskinen och arbetskostnaden. Även underhållskostnaden är kopplad till årlig
användning och minskar med ökad kapacitet.
Maskinens livslängd är beroende av t.ex. skötsel och underhåll samt vilken typ av
biomassa som sönderdelas och hur förorenad den är av jord, sten, metalldelar etc.
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Eftersom två av maskinerna är nyutvecklade, RS CutMaster och I-GRIND, saknas
långvariga driftserfarenheter för dessa. Med ökande livslängd kan maskinens
inköpskostnad fördelas på fler timmar vilket sänker kostnaden.
Av figur 19 framgår att underhållskostnaderna är stora för RS CutMaster och I-GRIND
jämfört med för Roto Grind. Detta beror på att de är beräknade i förhållande till
inköpskostnaden vilken är mycket lägre för Roto Grind. Eftersom både RS CutMaster
och I-GRIND är nyutvecklade och långvariga drifterfarenheter saknas är även
underhållskostnaderna osäkra.
Slitaget på knivar och slagor är mycket beroende av kvaliteten på det ensilage som
sönderdelas. Vid sönderdelning av ensilage med inblandning av jord, såsom i ensilaget
från den torräng som skördades i projektet av Länsstyrelsen i Skåne, innebär det att
slitdelar måste bytas med tätare intervall. Den främsta underhållskostnaden som nämns
är byte av hammarkvarnens slagor (Roto Grind och I-GRIND) samt knivarna på RS
Cutmaster. Som ett exempel nämner Burrows (2016) att slagorna i Roto Grind behöver
bytas efter ca 3000 ton under normala förhållanden men det har förekommit fall när
biomassan innehöll stora mängder sand och stenar då slagorna nöttes ned efter endast
100 tons användning.

3.4.2

Kostnader för inköp och transport av balar

Förutom kostnader direkt kopplade till sönderdelningen tillkommer transport av
balarna från gården eller lagringsplatsen inklusive lastning och lossning samt eventuellt
en inköpskostnad. I beräkningarna antogs en inköpskostnad på 200 kr/ton vv eller 476
kr/ton ts motsvarande 160 kr/bal vid en balvikt på 800 kg. Av figur 20 framgår att dessa
två kostnader är de dominerande kostnaderna. Transport av balar beräknades till 65 kr/
ton vv eller 156 kr/ton ts vid 30 km transportavstånd från gård till biogasanläggning med
traktortransport.
Framför allt kostnaden för balarna varierar mycket från fall till fall. Allt från att
biogasanläggningarna köper in balar och betalar för transport till att de får dem fritt
levererade till grind förekommer. Om och i så fall hur mycket biogasanläggningarna kan
och vill betala för balarna är beroende av balarnas kvalitet och hur mycket biogas som
erhålls vid rötning av balarna. Generellt sett är metanutbytet beroende av t.ex. artsammansättning, skördetidpunkt och sönderdelningsgrad. Framför allt om balen är
dålig, är det tänkbart att biogasanläggningarna tar emot balar mot en mottagningsavgift
som motsvarar kostnaden för att sönderdela balen. Länsstyrelsen i Skåne betalar idag ca
100 kr/ton vv i form av en mottagningsavgift när balar lämnas till återvinningsanläggning för kompostering. Det beloppet skulle täcka en betydande del av sönderdelningskostnaderna om balen levereras fritt biogasanläggningen.
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Underhåll
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Figur 20. Kostnader för sönderdelning samt inköp och transport av balar vid 4000 h livslängd och
varierande sönderdelningskapacitet; kapacitet uppnådd vid test samt 20 och 40% högre och
kapacitet.

3.4.3

Gemensam användning på flera biogasanläggningar

I våra beräkningar har vi räknat på alternativet att sönderdela balar för Jordberga, som
är en stor biogasanläggning. Ett annat möjligt alternativ är att maskinen används på flera
mindre anläggningar och att samma mängd ensilage sönderdelas totalt. För Gasum är
ett möjligt fall att samma maskin används vid biogasanläggningarna i Örebro,
Katrineholm och Västerås. Maskinen måste då flyttas mellan anläggningarna inför varje
sönderdelningstillfälle. Kostnaden för lastning av maskin på lastbil, transport och
lossning av maskin beräknades till 993 kr/tillfälle eller 15 kr/ton vv för Roto Grind som
transporteras på lastbil. Motsvarande kostnad för traktorförflyttning av I-GRIND och RS
CutMaster var 1098 kr/gång eller 17 kr/ton vv innehållande tillkoppling, frånkoppling
och transport. Siffrorna gäller för 30 km transportavstånd.

3.4.4

Mängden ensilage vid olika metanutbyten på balarna

I grundfallet har vi utgått från en metanpotential representativ för överblivna
foderensilagebalar. Balarna som finns att tillgå kan dock även vara av sämre kvalitet,
t.ex. från arealer som sköts extensivt och skördas endast en eller få gånger per år. Detta
är fallet med de balar som skördades på ängsmarker i Länsstyrelsens regi och användes
i de sönderdelningstester som gjorde i projektet. Känslighetsanalyser gjordes därför för
80% och 50% av metanutbytet från grundfallets ensilagebalar av foderkvalitet. Detta kan
jämföras med Lemmer (2005) som under kontinuerliga försök i lab fick 80 l metan/kg
VS för gräs från landskapsvård skördat en gång sent i september jämfört med 220 l
metan/kg VS för gräs från permanenta vallar (tyska: Grünland) i ett tvåskördesystem.
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KBTL (2013) räknar med 100-200 l metan/kg VS för naturmarksgräs. Motsvarande
siffror för gräsensilage (av foderkvalitet), helsädesensilage (höstvete) samt majsensilage
är 320, 330 och 340 l metan/kg VS.
För att producera samma mängd metan med balar av sämre kvalitet och lägre
metanpotential behövs fler balar och sönderdelning måste pågå fler timmar per dag, se
tabell 12. Detta kan innebära att maskinen inte hinner sönderdela tillräckligt många
balar per dag. I praktiken kan man också vilja sönderdela för två dagars förbrukning i
taget vilket ytterligare ökar antalet balar som maskinen måste sönderdela per tillfälle.
Tabell 12. Antal balar samt antal timmar per dag som åtgår för sönderdelning av ensilage med Roto
Grind (RS), RS CutMaster (CM) och I-GRIND (IG) vid olika metanutbyte, foderensilage, sämre
foderensilage (20% lägre metanutbyte) samt ängsmarksgräs (50% lägre metanutbyte).
Foderensilage
RG

CM

IG

-20% metanutbyte

-50% metanutbyte

RG

RG

CM

IG

CM

Metanutbyte, Nm3
CH4/ton ts

281

225

141

Mängd balensilage ton
ts/dygn

12

15

23

Antal balar/dygn

35

43

69

IG

Antal h/dag, uppmätt
kapacitet

3,6

3,3

2,5

4,5

4,2

3,2

7,2

6,7

5,1

Antal h/dag, angiven
kapacitet

1,8

0,9

1,8

2,3

1,2

2,3

3,7

1,8

3,7

4

Slutsatser

•

Vid uppskattningen av mängderna outnyttjat ensilage gjordes ett antagande att 5%
av den totala mängden outnyttjade ensilagebalar, ca 29 000 ton vv, är tillgängliga
för biogasproduktion. Projektets beräkningar visade att 35% av dessa, ca 10 100 ton
vv, måste samlas in för att uppnå projektets mål att ersätta 20% av Jordbergas
grödbaserade substrat. Beroende på ensilagets kvalitet och biogasutbyte motsvarar
detta 12-23 ton ts/dygn.

•

Samtliga tre testade maskiner klarade av att sönderdela ensilage med ts-halter
varierande mellan 40-70 %. Sönderdelningen fungerade genomgående bättre på det
fuktigare ensilaget än på det torrare, både med avseende på strålängd och struktur.

•

Baserat på våra tester hade RS CutMaster högre totala sönderdelningskostnader än
Roto Grind och I-GRIND. Främsta orsakerna till detta är lägre uppmätt kapacitet
hos RS CutMaster samt högre inköps- och underhållskostnader för RS CutMaster
och I-GRIND. För att komma ned till samma kostnadsnivå skulle RS CutMaster
behöva ha ca 40% högre kapacitet (dvs 12 ton vv/h) än den som uppmättes.
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•

Kostnaden för inköp av sönderdelningsmaskinen utgör endast en mindre del av de
totala sönderdelningskostnaderna. Andra kostnader att ta hänsyn till är för traktorn
som driver maskinen, diesel, arbete och lastmaskin för att lasta balarna.

•

Fördjupade studier behövs för att kunna bestämma sambanden mellan inställningar
på maskinen, kapacitet, energiförbrukning och effekt på biogasutbytet för olika slags
ensilage. Då två av maskinerna är nyutvecklade saknas erfarenheter av längre tids
drift vilket skapar en osäkerhet i beräkningarna och bedömningarna av de testade
maskinerna.

För de maskinerna som testades i projektet visas i tabell 13 en sammanställning av
maskindata samt en funktionsbedömning av maskinerna.
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Tabell 13. Sammanfattande maskindata samt funktionsbedömningar av maskinerna utifrån testerna i
detta projekt.

Roto Grind 760

RS CutMaster

I-GRIND

Inköpspris, kkr (ca)
Effektbehov, kW
Arbetsprincip
Kapacitet baserat på projektets
test, ton vv/h
Genomsnittlig kapacitet enligt
tillverkaren, ton vv/h
Dieselförbrukning baserat på
projektets test, l/ton vv
Beräknad totalkostnad för
sönderdelning (vid 4000 h),
kr/ton ts
Återförsäljare i Sverige

200
110-130
Hammarkvarn

900
200-260
Hackning med knivar

970
min 150
Hammarkvarn

7,7

8,3

11,0

15

30

15

3,3-4,7

4,7

3,7-4,5

159

207

166

Ja, finns i Estland

Nej

Nej

Kan hantera hela balar

●●●

●●●

●●

Möjlig att skötas av en person
Stor flexibilitet för olika substrat
Enkel och okänslig teknik

●●●
●●●
●●●

●●●
●●●
●

●●●
●●●
●●

Stor lagerkapacitet vid matning

●

Goda möjligheter att variera
sönderdelningsgrad och
inställningar beroende på
substrat

●

●●●

Sönderdelning torrt material

●●●

●●●

Klarar av mycket långstråigt
material

●●●

●

Kontrollerad utmatning

●

Enkelt att komma åt för att
åtgärda stopp

●

Bra anpassad för långa
transporter

●

● Stämmer dåligt
●● Varken eller
●●● Stämmer bra
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Matning av
en bal i taget

●●●

Utlopp 3-4 m
ovan mark,
●
risk för damm
Behållaren
går inte att
●●●
tippa om
stopp
●●●

Plats finns för
●●
fler balar
T.ex. med
motstål och
typ och
●●●
inställning av
knivar
●●●
Kan linda
runt skruvar ●●●
och valsar
Sprutar rakt
ut bakåt, risk ●●●
för damm

●●●

●●

Borde gå, men
ej i vårt test

Matning av en
bal i taget

T.ex. byta såll

Utmatning
med band

48

5

Referenser

Alvinge, S. 2010. Evaluation of wetland plants as a source for biogas production after
mechanical, alkaline and fungal pretreatments. Final Thesis, Linköping Universitet.
Amon, T., Hopfner-Sixt, K., Amon, B., Bauer, A. 2007. Handbuch. Optimierung der
Beschaffungs- und Distributionslogistik bei grossen Biogasanlagen, Universität fûr
Bodenkultur Wien, Department für Nachhaltige Agrarsysteme, Institut für Landtechnik.
ASABE. 2006. Agricultural Machinery Management Data. ASAE D497.5. American
Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, MI, USA.
Carlsson, M. och Uldal, M. 2009. Substrathandboken för biogasproduktion. Rapport
U2009:14. Malmö, Avfall Sverige utveckling.
Dahlgren, S., Liljeblad, A., Cerruto, J., Nohlgren, I. och Starberg, K. 2013. Realiserbar
biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning. Rapport B2013:02.
Avfall Sverige.
Daniel-Gromke, J., Rensberg, N., Denysenko, V., Trommler, M., Reinholx, T., Völler, K.,
Beil, M., Beyrich, W. 2017. Anlagenbestand Biogas und Bometahn – Biogaserzeugung
und -nutzung in Deutschland. DBFZ report nr. 30, DBFZ, Leipzig, Tyskland.
Energigas. 2018. www.energigas.se
Gale, G.E. & O´Dogherty, M.J.O. 1982. An apparatus for the assessment of the length
distribution of chopped forage. Journal of Agricultural Engineering Research 27, p 3543.
Gunnarsson, C., Ahlström, A., Ljungberg, D., Prade, T., Rosenqvist, H., Svensson, S-E.
2017. Fresh and ensiled crops – a new way to organize all-year round substrate supply
for a biogas plant. Report No 2017:07, f3 The Swedish Knowledge Centre for Renewable
Transportation Fuels, Sweden. Available at www.f3centre.se.
Gunnarsson, C., Gustavsson, A., Norberg, I., Olsson, J. 2014. Kasserat och överblivet
ensilage, en outnyttjad resurs med fokus på biogas, Rapporter lantbruk och industri, R
422, JTI, Uppsala.
Gunnarsson, C., Hansson, P-A.. 2004. Optimisation of field machinery for an arable farm
converting to organic farming. Agricultural Systems 80, 85-103.
Helldin, J-O., Lennartsson, T. & Emanuelsson, U. 2009. Biologisk mångfald och
bioenergi i odlingslandskapet - en kunskapssammanställning. CBM Centrum för
Biologisk Mångfald. Uppsala.
Hjorth, M., Gränitz, K., Adamsen, A.P.S. och Moeller, H.B. 2011. Extrusion as a
pretreatment to increase biogas production. Bioresource Technology 102: 4989-4994.
Jordbruksverket, 2010. Jordbruksmarkens användning 2010. Preliminära uppgifter. JO
10 SM 1002. Jordbruksverket, Jönköping
Jordbruksverket, 2011. Jordbruksmarkens användning 2011. Preliminära uppgifter. JO
10 SM 1102. Jordbruksverket, Jönköping
Jordbruksverket, 2012a. Jordbruksmarkens användning 2012. Preliminära uppgifter.
JO 10 SM 1202 Jordbruksverket, Jönköping
© RISE Research Institutes of Sweden

49

Jordbruksverket, 2013. Jordbruksmarkens användning 2013. Preliminära uppgifter. JO
10 SM 1302 Jordbruksverket, Jönköping
Jordbruksverket, 2014. Jordbruksmarkens användning 2014. Preliminära uppgifter. JO
10 SM 1402 Jordbruksverket, Jönköping
Jordbruksverket, 2015a. Jordbruksmarkens användning 2015. Preliminära uppgifter.
JO 10 SM 1502 Jordbruksverket, Jönköping
Jordbruksverket. 2012b. Ett klimatvänligt jordbruk 2050. Rapport 2012:35. Jönköping.
Jordbruksverket. 2015b. Jordbruksstatistiks sammanställning 2015. Jönköping.
Kratky, L. och Jirout, T. 2011. Biomass Size Reduction Machines for Enhancing Biogas
Production. Chemical Engineering Technology 34(3): 391-399.
KTBL. 2013. Faustzahlen Biogas, 3. Ausgabe. Kuratorium für Technik und Bauwesen in
der Landwirtschaft e.V. (KTBL, Hrsg.), Darmstadt, 360 S.
Lantbruksnytt, 2016. www.lantbruksnytt.com
Lemmer, A., 2005: Kofermentation von Grüngut in landwirtschaftlichen Biogasanlagen.
Dissertation Universität Hohenheim. Forschungsbericht Agrartechnik der VDI-MEG Nr.
435, Hohenheim, 158 S.
Maskinkalkylgruppen 2017. Maskinkostnader- underlag och kalkylexempel för
lantbruksmaskiner. Maskinkalkylgruppen & HIR Skåne, Bjärred, Sweden.
Møller H.B., Nielsen L. & Christensen T.B. 2007. Biogas production from different types
of biomass and grass species from meadows. Copenhagen : Nordic Association of
Agricultural Scientists, s. 87-88 Konferencen: Trends and Perspectives in Agricultture,
nr. 23, Copenhagen, Danmark, 26. juni - 29. juni 2007.
Odhner, P., Svensson, S.-E. & Prade, T. 2015. Extruder för ökad biogasproduktion.
Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 2015:26. Alnarp.
Pettersson, O. Sundberg, M. & Westlin. H. 2009. Maskiner och metoder i vallodling.
Resultat av en enkät till mjölkproducenter. JTI-rapport Lantbruk & Industri nr 377. JTI
– Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik. Uppsala. Emanuelsson, Urban. Personligt
meddelande. 2017.
Prade, T., Svensson, S.-E., Hörndahl, T., Kreuger, E., Mattsson, J.E. 2015. Vall och helsäd
som biogassubstrat – Utvärdering av skördetidpunktens och snittlängdens påverkan på
energiutbytet och substratkostnaden. Landskap, trädgård och växtproduktionsvetenskap – rapportserie. Biosystems and Technology. Swedish University of
Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden.
Roto
Grind,
2018.
Roto
Grind
Tub
Grinder
Model
Capacities.http://www.rotogrind.com/content/capacities.html 2018-03-13

5.1

Personliga meddelanden

Burrows, Royal, Roto Grind, 2016-05-12
Emanuelsson, Urban, SLU Uppsala, 2017
Sundberg, Martin, RISE Uppsala 2017
Sandin Lindqvist, Mathias, Jordbruksverket, 2017-02-06
© RISE Research Institutes of Sweden

760

50

6

Bilagor

6.1 Intervjuade anläggningar och
intervjufrågor
Nedan listas de anläggningar som intervjuats i projektet och därefter visas de frågor som
ställdes.

•

Brogas Gotland

•

Brålanda Biogas

•

Falkenberg Biogas

•

Gasum Jordberga

•

Gasum Katrineholm

•

Gasum Lidköping

•

Gasum Örebro

•

Karlskoga Biogas

•

Lövsta Biogas

•

Sävsjö Biogas

•

Vafab

Intervjufrågor till biogasanläggningarna
1. Är ni intresserade av att använda outnyttjad biomassa såsom kasserat, överblivet
ensilage och ängsgräs i er biogasanläggning om den kan sönderdelas enligt er
kravspecifikation?
2. Hur skulle ni vilja att en maskin för sönderdelning ska fungera (exv. mobil/stationär)?
3. Har ni några tidigare erfarenheter av att använda/hantera ensilage och grödor?
4. Hur ser er kravspecifikation ut om ni ska använda ensilage; strålängd?
5. Finns det någon på er anläggning som skulle kunna sköta en maskin för
sönderdelning?
6. Kan sönderdelningen ske hos er?
7. Hur är er anläggning utformad vad gäller förbehandling av fasta substrat innan
inmatning i rötkammaren (finns t.ex. några kvarnar, mixervagnar etc.)?
8. I vilken form vill ni ha materialet, balar, löst etc.?
9. När på året fungerar det att ta emot materialet?
10. Är ni intresserade av att förbehandla själva eller vill de ha materialet färdigt för
inmatning?
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6.2 Sammanställning av maskiner för att
sönderdela ensilage tillgängliga på den tyska
marknaden
Jordbruksbaserade biogasanläggningar i Tyskland
Regelverket för förnybar energi, EEG, har de senaste åren medfört en kraftig ökning av
antalet och storleken på de lantbruksbaserade biogasanläggningarna. Idag finns ca 9000
gårdsbiogasanläggningar i Tyskland. Tillsammans har de en installerad effekt på 4,2 GW
el. Årligen används ca 120 miljoner ton substrat, varav 52% utgörs av energigrödor, där
13% är gräsensilage inklusive biomassa från landskapsvård. Utöver energigrödorna
används utgörs 41% av flyt- och fastgödsel och 7% av organiskt mat- och trädgårdsavfall
samt andra organiska restprodukter (Daniel-Gromke m.fl., 2017).
För att producera de energigrödor som används för biogasproduktion används idag ca
1,2 miljoner ha åkermark i Tyskland. Det motsvarar 10% av den tillgängliga åkerarealen.
Att utöka denna areal ytterligare leder till acceptansproblem, även med tanke på den
åkerareal som behövs för djurproduktion.
Det är därför nödvändigt att hitta alternativa substrat för biogasproduktion. De
restströmmar som utgör ett lämpligt alternativt substrat har ofta ett högt fiberinnehåll
och är ofta inte lika lättnedbrytbara i biogasprocessen som de grödbaserade substrat som
används idag. Detta kan ge lågt biogasutbyte och driftsproblem i biogasanläggningen
(t.ex. bildning av svämtäcken, valvbildning, stopp samt ökat omrörningsbehov).
Naturmarksgräs är ett av de aktuella substrat som har rönt ökande intresse för
biogasanläggningar i Tyskland. Om de driftsproblem som de är förknippade med kan
åtgärdas genom lämplig hantering såsom mekanisk förbehandling skulle det också vara
möjligt att använda det som substrat i en större utsträckning.
Förbehandling av substrat med mobila maskiner
Sönderdelningen kan påverka ytan på substratet och därmed öka tillgängligheten för
biologisk nedbrytning och metanproduktionen. I princip kan vi utgå från att en hög
sönderdelningsgrad ökar nedbrytningshastigheten men inte nödvändigtvis gasutbytet.
Metanproduktionen påverkas av både uppehållstid och sönderdelningsgrad. Därför
måste stor vikt läggas vid val av rätt teknik. Sönderdelning av fasta substrat kan göras
externt innan inmatning via en blandningsbehållare till rötkammaren. Fastgödsel kan
efter sönderdelning lagras utan problem medan gräsensilage bör sönderdelas i takt med
förbrukning eftersom det sönderdelade ensilaget inte är lagringsstabilt. För mobil
sönderdelning finns t.e4x. krossar, kvarnar och skruvar med utrustning som anordning
som sliter och skär.
I följande avsnitt presenteras utvalda mobila maskiner som används för närvarande i
Tyskland för sönderdelning av fiberrika substrat så som fastgödsel, naturmarksgräs samt
halm- och ensilagebalar, (tabell 6.2).
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Tabell 6.2. Utvalda mobila sönderdelningsmaskiner i Tyskland.
Typ

Teknik Drift

DOPPSTADT
AK 230
HAYBUSTER
H1000 H1030
JENZ BA 725
D

Effektbehov Kapacitet Mått, ca. LxBxH
[kW]
[t/h]
[m]
12,90 x 2,20 x
150
10-30
3,60

Ja, på
lastbil

2,9

Ja

10,90x2,60x3,90 20

Ja

Dieselmotor

slagor

Kraftöverföring
> 60
från tractor

15 -20

6,50 x 3,15 x
3,10

slagor

Dieselmotor

375

5 - 80

MOLARES

slagor

El

20

2 -5

ROTO GRIND

slagor

RS
CUTMASTER
WILLIBALD
MS 3000

6.2.1

knivar
slagor

Dieselmotor

130

5 -40

5,50 x 2,30 x
2,50
4,20 x 4,30 x
2,60

2

Nej

1,8

Ja, kortare
sträckor

5-30

9,60x2,60x3,20

7,7

Ja

2 -20

8,30 x 2,50 x
3,30

9

Ja

Doppstadt Schredder AK 230 / AK 310

Finkrossen i AK-serien från Doppstadt sönderdelar gräsklipp, park- och trädgårdsavfall,
hushållsavfall inklusive ej för grov stamved, GROT, stubbar, returträ och returpallar
(figur 6.1). Den har även använts för sönderdelning av fastgödsel. Maskinen kan även
kombineras med andra sikt- och sorteringsmaskiner. Krossen är kompakt, och förflyttas
på väg genom transport på lastbil. På plats kan den rangeras med hjullastare. Materialet
som ska sönderdelas matas till maskinen med hjullastare, grävmaskin eller med traktor
med frontlastare.

Figur 6.1: Doppstadt kross. Foto: t.v.: G. Seidel; t.h: www.doppstadt.com

Egenskaper:
-

Kompakt byggd, robust och okänslig för främmande föremål
Kan sönderdela hela ensilagebalar
Fritt rörliga slagor monterade på en roterande trumma
Slagorna kan bytas en och en och kan väljas i olika material (tex härdat stål)
Lätt att underhålla
Kan skötas av en person
Går snabbt att ställa om vid byte mellan olika typer av substrat
Kontinuerlig sönderdelning genom viktstyrd inmatning
Utmatning på 6 m lång bandtransportör finns som tillval
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Mobilitet

15

slagor

Kraftöverföring
> 110
från tractor
Kraftöverföring
>200
från tractor

Vikt
[t]

53

-

6.2.2

Utbytbart såll, där sållöppningarna (30 – 320 mm) bestämmer storleken på
materialet efter sönderdelning

Haybuster

Haybuster är en hammarkvarn (Trommelmühlen-Baureihe) som finns i tre storlekar och
drivs med kraftöverföring (från traktor) eller med en elmotor (figur 6.2). Modellen
Haybuster H-1000 är den minsta modellen. För att driva den krävs en traktor med minst
80 hk, för maximal effektivitet rekommenderas 125 hk traktoreffekt. Haybuster
sönderdelar både rund- och fyrkantbalar av olika storlek samt fastgödsel, halm och
ensilage. Slagorna är försedda med härdade skär som kan röra sig 180°. Därigenom
undviks att slagorna överbelastas under svåra malningsförhållanden. Dessutom är
hammarkvarnen försedd med såll. Det sönderdelade materialet transporteras via två
skruvar från behållaren till transportbandet som för bort materialet. Transportbandet
styrs hydrauliskt och utloppet kan styras direkt till en doseringsutrustning eller till ett
lager vid biogasanläggningen. Skruvarnas kapacitet kan bli en flaskhals.

Figur 6.2: Haybuster i arbete. Foto: www.haybuster.com

Egenskaper:
-

-

6.2.3

Enkel konstruktion
Effekten från kraftöverföringsaxeln överförs till hammarkvarnen med
kilremmar, därigenom är kvarnens varvtal dubbelt så högt som varvtalet på
kraftöverföringsaxeln från traktorn
De rörliga slagorna är fördelade på 8 axlar och kan vridas och bytas ut en och en
Variabel snittlängd genom inställning av motstål
Vid förflyttning mellan platser måste maskinen transporteras på lastbil
Utmatningen av sönderdelat material styrs hydrauliskt

Jenz

Jenz modell BA 725 D är en kross användes från början för förbehandling innan
kompostering eller sönderdelning av stubbar och stamved men numera används den
även på gårdsbaserade biogasanläggningar till fastgödsel och ensilagebalar (figur 6.3).
Maskinen lämpar sig även väl för sönderdelning av sockerbetor och en kapacitet på upp
till 300 ton/h kan uppnås. Substratet matas in i maskinen via ett 4 m långt matarband
och en övre och en undre inmatningsvals. Trumman roterar med varvtalet 1000
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varv/min och är försedd med både fasta och rörliga slagor. Majsensilage och sockerbetor
sönderdelas genom den roterande trumman. som roterar mot sållet.
Maskinens kapacitet varierar beroende på vilket substrat som sönderdelas. Dessutom är
utformningen av systemet runt omkring för att förse maskinen med material och ta hand
om sönderdelat material viktigt.

Figur 6.3. JENZ Modul. Foto: www.jenz.de

Egenskaper:
-

6.2.4

Reglering finns för energieffektiv drift
Rotorns varvtal kan justeras beroende på substratet
Enkelt underhåll, kan göras av en person
Dubbelaxligt chassi

Molares

Molares är en stationär eldriven maskin för sönderdelning av fasta substrat med slagor.
Substratet som ska sönderdelas läggs i en tratt och tillförs sedan hammarkvarnen via en
skruv som är lagrad i ena änden (figur 6.4). En horisontell axel med slagor in ett massivt
hölje av stål sönderdelar materialet genom skjuvning. Speciellt i halmrika substrat ska
strukturen brytas sönder. En modifierad version av Molares finns hos DBFZ i Leipzig.

Figur 6.4. Molares- maskinen som finns vid DBFZs forskningsbiogasanläggning. Foto: t.v. E. Fischer,
t.h: www.schachtbau.de
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Egenskaper
-

6.2.5

En stationär maskin för mekanisk sönderdelning
Arbetar enligt principen hammarkvarn med slagor
Substraten tillförs med hjälp av en skruv lagrad i ena sidan
Maskinen förflyttas genom lastbilstransport

Roto Grind

Roto Grind är i första hand en mobil maskin för sönderdelning av halmbalar, både rundoch fyrkantbalar samt löst material (figur 6.5). Fuktigt eller blött material så som
ensilagebalar, hästgödsel eller hönsgödsel kan också sönderdelas med maskinen.
Materialet som ska sönderdelas lastas i maskinen med hjälp av en frontlastare eller
hjullastare. Sönderdelningen sker med en hammarkvarn med rörliga slagor utan såll
vilket gör den relativt okänslig för främmande material. Maskinen drivs med
kraftöverföring från en traktor och har ett effektbehov på minst 90 hk.
Sönderdelningskapaciteten är beroende av substratet slagornas inställning och traktorns
effekt. Efter sönderdelning sprutar materialet ut genom en utloppskanal som kan fås i
olika längder. Materialet kan samlas i hög eller sprutas direkt i en doseringsbehållare.
Enligt uppgifter från den tyska återförsäljaren finns idag ca. 20 st Roto Grind-maskiner
i drift i Tyskland.

Figur 6.5 Roto Grind i arbete. Foto: www.rotogrind.de

Egenskaper:
-

-

Enkel konstruktion
Variabel inställning av snittlängd genom att justera motstålen
Maskinen går att transportera bogserad efter traktorn, men vid längre
transportsträckor måste maskinen transporteras på lastbil
Med automatik stoppas behållarens när det inställda varvtalet på
kraftöverföringen underskrids och startas sedan åter när varvtalet åter uppnås.
Därigenom arbetar maskinen kontinuerligt utan att traktorn överbelastas
Utblåset kan justeras mekaniskt eller hydrauliskt. Dessutom kan utblåsröret
vridas för att kunna göra en stor hög av sönderdelat material
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6.2.6

Willibald

Den mobila krossen från Willibald används i Tyskland framför allt vid
komposteringsanläggningar för att sönderdela grönmassa samt för förbehandling av
biogassubstrat (figur 6.6). Den minsta modellen av krossen är byggd som en 2-axlig
släpkärra. Den tekniska utformningen består av en bottenmatta med en tandad/räfflad
inmatningsvals samt en massiv trumma med slagor och justerbara motstål. Ett svängbart
transportband av gummi för det sönderdelade materialet till lagringsplatsen eller till en
doseringsutrustning.

Figur 6.6 Willibald MS 3000 (Mini-Shark). Foto: www.willibald-gmbh.de

Egenskaper:
-

6.2.7

Dieseldrivet aggregat med hydraulisk drift
Chassit är godkänt för färd på väg, men begränsad till 80 km/h
Robust bottenmatta med lågt slitage och inmatningsvals med aggressiv
bearbetning
Två utföranden med olika trummor finns: Den ena, MS 3000, med en trumma
med 18 st rörliga slagor. Den andra en modell med 22 fasta slagor
Alla funktioner kan styras från ett styrskåp/panel – tillval: styrning med
fjärrkontroll – enkel att hantera
Lättåtkomligt för service- och underhållsarbeten

RS CutMaster

Den nyutvecklade maskinen RS CutMaster för mekanisk sönderdelning består av en
bottenmatta, två valsar som river upp balen, en horisontell vals som finfördelar
materialet och två knivrotorer med motstål som skär sönder materialet. Knivar och
motstål är lätt att byta. Maskinen kan skötas av en person med hjälp av en fjärrkontroll
som styr matningen. Knivarnas höga skärhastighet tillsammans med den steglösa
justeringen av motstålen gör att olika material kan sönderdelas. Sönderdelningsgraden
justeras genom att ändra varvtalet på traktorns kraftöverföringsaxel och avståndet
mellan knivar och motstål. Maskinen är lätt och säker att underhålla. Denna mobila
maskin är speciellt lämpad för sönderdelning av rund- och fyrkantbalar, gräs- och
helsädesensilage, samt hästgödsel (TOP Agrar 16.10.17).
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Figur 6.7. RS Cutmaster i arbete.

Egenskaper
-

Kan monteras på en transportvagn eller gödselspridare och har bra
köregenskaper på väg
Drivs med traktor via kraftöverföringsaxel
Fungerar på både torrt och fuktigt material
Sönderdelningsgrad kan varieras med hjälp av varvtalet på
kraftöverföringsaxeln samt genom att justera motstålen. Arbetar utan såll.
Matningshastigheten på bottenmattan kan styras med fjärrkontroll
Olika knivar finns att välja för olika substrat, t.ex. för kletiga material
Steglös justering av motstål
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6.3

Foderanalyser av ensilaget som testades

Tabell 6.1. Resultat från foderanalysen.

Maskin

Roto Grind

RS
CutMaster

I-GRIND

Råprotein Aska,
Prov , g/kg g/kg
TS
TS

Omsättbar
Energi,
MJ/kg TS

P,
g/kg
TS

Ca,
g/
kg
TS

K,
Mg, Na, S,
TSg/kg g/kg g/kg g/kg halt,
TS
TS
TS
TS
%
-

RG1
RG2
RG3
RG4
CM1
CM1a
CM2
CM3
CM3a

-

-

-

-

-

81

295

-

1,2

10,9 7,9

181

98

10,5

2,7

72

58

8,8

90

97

117

-

-

-

48

2

0,5

1,9

45

12,4 19,9 3,9

0,6

1,7

40

1,7

4,4

13,6 1,5

<0,1 0,7

78

-

1,7

9,1

7,7

2,8

0,8

1,9

52

107

-

1,5

9,7

9,1

2,7

0,5

2,2

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

167

91

10,7

3,4

4

36,8 2,2

0,2

2,2

70

160

102

10,7

3,3

4,9

35,9 2,2

0,2

2,1

70

IG-1

76

310

-

1,2

8,8

7

2

0,8

1,5

51

IG-2

91

118

-

1,2

8,6

6,8

2,1

0,6

2,1

42

IG2a

96

202

-

1,3

9,6

6,9

2,1

0,6

2

42

IG-3

76

107

-

1,9

6,3

11,4 1,4

3,6

1,7

48

IG3a

98

118

-

2,5

6,7

13,9 1,5

5

2,6

45

© RISE Research Institutes of Sweden

6.4

Sammanställning kostnader

Tabell 6.3. Sammanställning över kostnader (i kr/ton ts och kr/ton vv) för sönderdelning av ensilagebalar vid varierande livslängd (h) hos maskinen samt
sönderdelningskapacitet.
Livslängd, h

2000

2000

2000

2000

2000

2000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

Maskin

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

7,7

3,2

8,3

3,5

11,0

4,6

8

3

8

3

11

5

8

3

8

3

11

5

14

32

55

131

45

108

7

16

28

67

23

55

4

8

14

34

12

29

33

78

44

104

33

79

33

78

44

104

33

79

33

78

44

104

33

79

Diesel sönderdelning

36

85

42

99

37

88

36

85

42

99

37

88

36

85

42

99

37

88

Arbetskostnad

36

87

34

80

26

61

36

87

34

80

26

61

36

87

34

80

26

61

Underhållskostnad

11

25

43

103

35

84

5

13

22

52

18

42

3

6

11

26

9

21

Summa

129

308

218

518

176

420

Kapacitet

i test

i test

i test

i test

i test

i test

117
i test
+20%

279
i test
+20%

169
i test
+20%

402
i test
+20%

137
i test
+20%

325
i test
+20%

111
i test
+40%

265
i test
+40%

145
i test
+40%

344
i test
+40%

117
i test
+40%

278
i test
+40%

Maskin

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

8

3

8

3

11

5

9

4

10

4

13

6

11

5

12

5

15

6

7

16

28

67

23

55

6

14

23

56

19

46

5

12

20

48

17

40

33

78

44

104

33

79

27

65

37

87

28

66

23

56

31

75

24

57

Diesel sönderdelning

36

85

42

99

37

88

36

85

42

99

37

88

36

85

42

99

37

88

Arbetskostnad

36

87

34

80

26

61

30

72

28

67

21

51

26

62

24

57

18

43

Underhållskostnad

5

13

22

52

18

42

4

11

18

43

15

35

4

9

15

37

13

30

Summa

117

279

169

402

137

325

104

247

148

352

120

286

94

224

133

316

108

258

Kostnad
Använd kapacitet, ton vv
resp ts/h
Sönderdelningsmaskinen
Traktor till
sönderdelningsmaskin

Kostnad
Använd kapacitet, ton vv
resp ts/h
Sönderdelningsmaskinen
Traktor till
sönderdelningsmaskin

60

Kapacitet

enl tillv

enl tillv

enl tillv

enl tillv

enl tillv

enl tillv

enl tillv- enl tillv- enl tillv- enl tillv- enl tillv- enl tillv20%
20%
20%
20%
20%
20%

Maskin

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

RG
kr/ton
vv

RG
kr/ton
ts

CM
kr/ton
vv

CM
kr/ton
ts

IG
kr/ton
vv

IG
kr/ton
ts

15

6

30

13

15

6

12

5

24

10

12

5

4

9

8

20

17

41

4

11

10

24

21

50

Kostnad
Använd kapacitet, ton vv
resp ts/h
Sönderdelningsmaskinen
Traktor till
sönderdelningsmaskin

17

40

12

29

24

58

21

50

15

36

30

72

Diesel sönderdelning

36

85

42

99

37

88

36

85

42

99

37

88

Arbetskostnad

19

44

9

22

19

44

23

56

12

28

23

56

Underhållskostnad

3

7

6

14

13

31

3

8

8

18

16

38

Summa

78

185

77

184

110

262

88

210

86

205

128

305
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