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Abstract 
 

Measurements of energy loss through the climate 
envelope for kilndryers - Bygdsiljum 
 
The aim of the project is to compare the energy loss through the climate envelope of two 
kiln dryers of which one is renovated and sealed.  
 
Supplied energy was compared when the two kiln chambers had been heated to 70 °C, 
which gave a temperature difference to ambient environment of approximately 75 °C.  
 
The kiln which has not been renovated consumed in average 94,2 kW (of which 27 kW 
was electricity to the fans). This corresponds to a heat loss of 2,1 W/ m2,°C envelope 
area, including floors, roof, walls, and door. The renovated kiln consumed in average 39,7 
kW (27 kW to the fans). This corresponds to a heat loss after measure error correction  of 
0,8 - 1,3 W/m2, °C. In comparison, it should be noted that a common 200 mm concrete 
wall with 100 mm of insulation should have a heat loss of 0,3 W/m2,°C and a non-
insulated concrete wall 1,7 W/m2,°C.  
 
The kiln chamber which wasn´t renovated had a heat loss corresponding to 100 000 SEK 
per year (500 MWh/year), under the preconditions that its run 6000 hours per year and 
that there is an average temperature difference of 70 °C between the kiln and outdoors. 
The cost is based on heat price of 200 SEK/MWh. The renovated chamber heat loss cost 
is 50 000 SEK/year, which is half of the non-renovated kiln dryer’s cost. 
 
The chamber which hadn’t been renovated showed in comparison to the renovated a 
significant number of number of joints with heat leakage. On the other hand, the 
insulation had been removed from the attic of the renovated kiln.  
 
The accuracy in the heating water  measurements were relatively low due to air in the 
piping system and a low temperature difference over the heat coils, but both 
measurements were conducted in a likewise manner.  
 
Tests has also been made to examine the decline of moisture content in the air, after an 
initial steaming, to be used as an indicator of air leakage. The results were that the dew 
point declined very slowly and both kilns can thus be considered as airtight. 
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Förord  
 
TEJP är ett av delprojekten inom EnergiEffektivisering i SågverksIndustrin (EESI), som 
har syftat till att demonstrera att det går att minska energianvändningen i 
sågverksindustrin med minst 20 % per producerad kubikmeter till år 2020.  
 
EESI delfinansierades av Energimyndigheten och utfördes av SP i samarbete med sexton 
sågverksbolag och involverade ett tjugotal teknikleverantörer. 
 
Den här rapporten beskriver mätning av energiförluster genom klimatskal på två 
kammartorkar hos Martinssons sågverk i Bygdsiljum, varav den ena kammaren 
renoverats av Alu-fog Jens Nilsson AB.  Syftet med demonstrationen var att påvisa 
potentialen med täta och isolera kammartorkar. Undersökningen har utförts av SP och de 
i rapporten nämnda företagen. 
 
Inom EESI har ett antal demonstrationer genomförts av ny teknik och nya metoder, varav 
TEJP är en. Inom EESI har även en roadmap tagits fram för att beskriva dagens teknologi 
samt peka på förbättringsbehov och möjligheter med nuvarande teknik, men även visa var 
forskningsinsatserna behöver sättas in. 
 
Ytterligare delmål har varit att utveckla datormodeller, ”Framtidens Energi-effektiva 
Sågverk”, och rutiner för uppföljande mätning som skall vara ett framtida stöd för 
sågverksindustrin i ett kontinuerligt förbättringsarbete, för att minska denna 
industrisektors energianvändning och stärka den framtida konkurrenskraften. 
 
Resultaten från EESI visar att det med en god strategi och lämplig mix av åtgärder går att 
spara stora mängder energi vid sågverken, klart över 20 % i det fall man gör en strategisk 
och samlad insats över flera år. 
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Sammanfattning / Summary 
 
Syfte med undersökningen är att på ett jämförande sätt mäta energiförlusten genom 
klimatskal för två kammartorkar av betong, en som har tätats och renoverats och en 
kammare som inte renoverats. 
 
Den icke renoverade torkkammarens värmeläckage kostar motsvarande 100 000 kr per år 
(500 MWh/år), förutsatt 6 000 drifttimar per år och 70 °C medeltemperaturskillnad 
mellan kammare och omgivning samt ett värmepris på 200 kr/MWh. Den renoverade 
kammaren kostar ungefär hälften, det vill säga 50 000 kr per år antaget samma 
förutsättningar som ovan. 
 
I försöket mättes tillförd energi när torkarna värmts upp och kördes tomma med konstant 
invändig temperatur på 70°C vilket gav en temperaturdifferens mot omgivningen på drygt 
75°C.  
 
Till den icke renoverade torken tillfördes i genomsnitt 94,2 kW och den renoverade ca 60 
kW. Detta motsvarar en värmeförlust på 2,1, respektive 1,3 W/m2,°C omslutningsarea, 
inklusive golv, tak och portblad. Som jämförelse är värmeförlusten för en 200 mm tjock 
betongvägg med 100 mm isolering ca 0,30 W/m2,°C och ca 1,7 W/m2,°C för en oisolerad 
betongvägg. Kammartorkarna är alltså i ingendera fallet i närheten av en vanlig isolerad 
betongvägg.  
 
Mätnoggrannheten för tillförd värme är relativt låg i båda fallen men mätningarna 
genomfördes på likartat sätt för god inbördes jämförelse. Mätning av tillförd värme till 
den renoverade torkkammaren uppvisar ett betydande antal mätfel, vilket har korrigerats 
för. De uppmätta torkkamrarna är båda gaveltorkar, intilliggande kammare har varit 
avstängd och haft porten öppen. Kamrarna ligger i samma torkhusgrupp, men har olika 
byggår. 
 
Vid försökstillfället termograferades även torkarna. Den icke renoverade torken uppvisar 
till skillnad från den renoverade ett betydande antal fogar med värmeläckage och något 
som kan tyda på nedsatt (blöt) isolering . Den renoverade torken saknade isolering på 
fläktvinden. 
. 
På försök har även testats om avklingande fukthalt kan användas för att beräkna 
luftläckage. Resultatet var att daggpunkten sjönk mycket långsamt, torkarna är därmed 
täta oavsett om minskad fukt beror på läckage eller kondensering mot invändiga kalla 
ytor så som köldbryggor. 
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1 Bakgrund 
 
Det finns ett stort antal kammartorkar byggda i betong i drift på Svenska sågverk. 
Preliminära energimätningar indikerar en stor potentiell energibesparing genom att 
renovera och täta dessa. 
 

2 Deltagare 
 
Tätningsförsöken gjordes på Martinsons Såg AB i Bygdsiljum där en gavelkammartork 
renoverades sommaren 2012 av Alu-Fog med tätning av kammare och portar samt byte 
av styrsystem. 
 
2.1 Sågverk 
 
Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier, och är en av 
Sveriges största producenter av limträ. De är även ledande i norden på träbroar och 
byggsystem i Norden. I koncernen ingår de tre sågverken i Byggsiljum, Höllnäs och 
Kroksjön. 
 
Martinsons 
Burträskvägen 53 
937 80 BYGDSILJUM 
Tel: Växel: 0914-207 00 
E-post: info@martinsons.se 
 
2.2 Leverantör 
 
Alu-Fog Jens Nilsson AB är verksamt i Knislinge och arbertar med renovering av 
virkestorkar i rostfritt, aluminium och betong. Tätningssystemet baserar sig på att 
använda tätband och aluminiumprofiler för att ta upp rörelser i byggnaden.   
 
Alu-Fog 
Trädgårdsgatan 9 
28931 Knislinge  
Tel: Jan Nilsson 0703353746 
E-post: info@alufog.se 
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3 Teori 
 
Virkestorkarna är den enskilt största värmeförbrukarna på ett sågverk. Inom EESI-
projektet fanns förslag på att jämföra energiprestanda före och efter tätning av en äldre 
kammartork av betong. Av den totala energianvändningen under en torkcykel avgår den 
största delen tillförd energi som 
fuktig luft via ventilationen, medan 
förluster som kan hänföras till 
energiläckage genom klimatskalet är i 
storleksordningen 5 % (Esping 1996). 
Figuren till höger visar principiell 
storleksordning för en tät, välisolerad 
tork av betong. Energiläckage genom 
klimatskal är markerat med rött. 
Energiförlusten genom klimatskal 
kan delas på transmissionsförlust 
(värmegenomgång genom klimat-
skalet) och på läckage av energirik 
torkluft genom klimatskalet. Det sist-
nämnda innebär även att isoleringen 
blir blöt och tappar isoleringsförmåga 
varvid transmissionsförlusten ökar.  
 
 
3.1 Renoveringsteknik 
 
Alu-Fog utnyttjar sig av ett system som baserar sig på tätband och aluminiumprofiler som 
tar upp rörelserna i byggnaden, utan att påverka fogmassan. Materialet klarar enligt 
leverantören temperaturer upp till 120 ˚C. 
 

4 Genomförande 
 
Syftet med denna undersökning är att jämföra klimatskalen. För att ta bort skillnader som 
kan hänföras till virke och torkprogram har torkarna körts tomma med stängda 
ventilationsspjäll. Ventilationsförlust och uppvärmning av virke blir då noll, vilket annars 
kan bli en stor felkälla (se figur 1, ovan). Försöken är gjorda under samma tidsperiod för 
att minska skillnad i väderlek och torkarna värmdes upp innan mätningarna för att 
uppvärmning av betongen inte skulle påverka resultatet. Under uppvärmningen var 
basningen påslagen för att erhålla liknande klimat som vid torkning och för att snabba på 
uppvärmningsprocessen, därefter slogs basningen av och torrtemperaturen konstanthölls. 
 
Försöksupplägget presenteras enligt följande: 
 

• Mätutrustning 
• Beskrivning av  kammartorkarna 
• Försöksupplägg 
• Besiktning av torkhus / klimatskal 
• Värmeenergimätningar 
• Fuktmätningar 

 
  

Figur 1. Ungefärlig fördelning av energianvändning i en 
kammartork. Figuren är baserad på beräkningar av B. 
Esping, Praktisk Trätrokning, 1996. 
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4.1 Mätutrustning 
 
Tillförd värmeenergi mättes med utanpåliggande vätskeflödesmätare och 
temperaturgivare (Panametrics PT878) medan torken tomkördes med konstant invändig 
torrtemperatur. Utomhustemperatur loggades med temperaturlogger av typen TinyTag. 
Temperaturer i tork loggades med befintliga givare i respektive tork. Tillförd elektrisk 
energi till fläktarna har beräknats från frekvensomriktarnas angivna strömförbrukning och 
motordata. 

 
4.2 Beskrivning av  kammartorkarna 
 
Kammartorkarna som försöket utfördes på är gjorda av betong och byggda år 1993 (tork 
03) respektive år 1995 (tork 10). De är i princip identiska till mått och volym. 
Kammartorkar 03 som vetter mot norr är inte renoverad/tätad medan kammare 10 är 
renoverad och tätad.  

 
Figur 2: Kammartorkar 3 och 10 

Båda kamrarna är placerade i gavlarna för att få så likvärdiga förhållanden som möjligt. 
De två torkarna som jämförts är utrustade med styrning från olika leverantörer (Alent 
kammare 10 respektive Valutec kammare 03) vilka kördes så likvärdigt som möjligt för 
att undvika påverkan från styrsystemet. 
 
Invändiga dimensioner: 6 x 15 x 9,6 meter (b x d x h) inklusive fläktvåning (men 
exklusiva fläktvinden) 
Invändig omslutningsarea 583 m2. 
Invändig volym: 864 m3.  
 
4.3 Försöksupplägg 
 
Under försöket blåste nordan, det var -6°C till -11°C, ytterst lätt till lätt snöfall och en sol 
som knappt syntes genom molntäcket. Kamrarna närmast gaveltorkarna var tomställda 
under försöket och hade öppnade portar.  
 

Kammare 10 

Kammare 3 
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Försöken genomfördes nästan samtidigt, dock med en viss förskjutning i tiden.  
Tork 03 som är den orenoverade torken med nordgavel värmdes först upp till 75/70°C 
torr/våt (under ca 1,5 h), därefter slogs basning av och torrtemperaturen sänktes till 70°C. 
Torken blev snabbt temperaturstabil med konstant torrtemperatur och en nästan helt 
linjärt långsamt minskande våttemperatur (se Figur 3). 
Tork 10 värmdes upp till 75/70°C torr/våt (och blev av misstag lämnad så i ca 12h), 
därefter slogs basningen av och T torr sänktes till 70°C. Torrtemperaturen pendlade ca +/-
2,5°C med en cykeltid kring 15 minuter med tidvis helt stängd ventil, då reglering 
egentligen inte ville tillåta detta driftfall med väldigt låg värmelast jämfört med normal 
torkning (se Figur 3). Våttemperaturen blev även i detta fall snabbt stabil och långsamt 
minskande precis som för tork 03. I beräkningarna har mätvärden använts med start ca 
1,5 timmar efter att basningen slagits av 
 

 
Figur 3: Torr- och våt temperatur i kammartork 3 och 10 efter att uppvärmningsfasen avslutats. 

 
4.4 Besiktning av torkhus/klimatskal 
 
Båda klimatskalen inspekterades visuellt och med hjälp av en värmekamera. 
 
Tork 03 som inte renoverats har ca 200 mm isolering av extruderad plast (EPS) pålagt på 
vindsvåningen. Det pyser ut ångor genom takluckan på fläktvinden och det är blött kring 
denna (se Figur 4).  
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Figur 4: Läckage i taklucka 

Utvändigt har betongfogarna glidit isär. Fogmassa saknas helt och hållet eller uppvisar 
betydande glipor på flera ställen. Det finns däremot inga för ögat synliga ångplymer eller 
andra tecken på att torkluft pyser ut från torken. Termografering av gaveln visar flera 
otätheter och stora ”blommiga” områden med förhöjd temperatur som tyder på blöt 
isolering bakom betongen (se Figur 5). 
 

 
Figur 5: Otätheter i gavel på kammartork 03 

Baksidan är i bättre skick. Det är ingen markant skillnad i yttemperatur mellan denna och 
intilliggande tomställda torks bakre yttervägg. Portblad ser OK ut. 
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Tork10 som är renoverad saknar isolering på torkvinden1 (se Figur 6), takluckan är helt 
tät och det är torrt. Utvändigt visar termograferingen fläckvis områden med förhöjd 
temperatur på gavelväggen, men de är färre och markant mindre till arean än för tork 03. 
En möjlighet är att isoleringen glidit isär, sjunkit samman av tidigare väta, eller att 
utförande var dåligt då torken byggdes. Någon ”storblommighet” finns inte alls utan 
väggen håller i princip en jämn temperatur. Fogarna är fyllda med fogmassa, de ser inte 
heller ut att läcka någon värme i IR-kameran, med ett undantag av ett kort parti av en fog 
där det är markant varmare (se Figur 7). På bakre väggen finns inget att anmärka. 
Temperaturen skiftar tydligt till den tomställda torken som har en kallare bakre yttervägg. 
Det finns inga för ögat synliga tecken på att torkluft pyser ut från torken. Portbladet ser 
OK ut.  

  
Figur 6: Avsaknad av isolering på torkvinden syns tydligt i förgrundenmot kontrasten av 200 mm EPS-
isolering i bakgrunden. 

En skillnad vid termograferingen var att tork 10 hade markant högre registrerad yt-
temperatur både på gavelvägg och bakre vägg jämfört med tork 03. Skillnaden skulle 
kunna bero på ”mätfel” orsakat av solinstrålning, vindförhållanden, ytans transmittens 
eller annat.  
 

  
Figur 7: Yttemperatur på kammare 10 skada i fog. 

 
  
                                                      
1 Isoleringen som var blöt från läckage togs bort i samband med renoveringen. 
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4.5 Värmeenergimätningar 
 
Värmeenergimätarna använder utanpåliggande ultraljudsgivare för att mäta vätskeflöde 
och utanpåliggande temperaturgivare för temperatur. Figur 8 visar installationen av 
flödesgivare på ledningar till värmebatteriet i kammare 10. Temperaturgivarna är fastsatta 
under isoleringen. 
 

 
Figur 8: Mätuppställning på inkommande ledning till värmebatteri. 

Framförallt hade Tork 03 som inte renoverats svårigheter få en stabil ultraljudsignal. Det 
fanns en del luft i systemet för denna tork vilket stör signalen. Systemet tömdes, trycket 
ökades och temperaturen sänktes något för att ge stabilare förhållanden. Mätresultatet 
visar på ett stabilt flöde som sig bör i ett ”konstantflödessystem”. För Tork 03 uppmättes i 
snitt 214 liter/min och för Tork 10 i snitt 237 liter/minut. Det relativa mätfelet borde inte 
överstiga +/-5% (10 liter/minut) då förutsättningarna för mätning var likvärdiga. 
 
De utanpåliggande temperaturgivarna sattes fast med ståltråd, värmeledande pasta 
användes och givarna täcktes med isolering. Det är ett förhållandevis lågt temperaturfall 
över värmebatteriet. Till exempel innebär detta för tork 03 med en 
medeltemperaturskillnad på 4,5°C att ett litet mätfel får stort genomslag på 
värmeeffekten. Tork 10 som pendlar i energitillförsel får vid ett flertal tillfällen negativ 
temperaturskillnad vid låga effektuttag. Ventilen stänger periodvis helt och hållet, 
temperaturskillnaden borde då bli noll, men det är stor spridning i temperaturskillnad vid 
stängd ventil och det går inte korrelera temperatur mot ventilläge (se Figur 9).  

 
Figur 9: Temperatur till (A) och från (B) värmebatteri i tork 10. 

För tork 10 har två alternativ för att korrigera mätfel gjorts: 
 
Alternativ 1: ”Negativ mätt effekt” har satts till noll, men i övrigt har uppmätta värden 
använts. 
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Alternativ 2: Temperaturskillnaden mellan fram- och returledning har korrigerats med 
+1,9°C vilket innebär att mindre än 5% av mätvärdena uppvisar negativt 
temperaturskillnad. (Ned till ca -2,0°C i temperaturskillnad finns en relativt jämn 
fördelning av negativa värden, därefter finns bara ett fåtal utstickande värden ned till -
2,5°C temperaturskillnad).  
 
4.6 Fuktmätningar 
 
På försök analyserades hur fukten i kammartorkarna klingade av för att se om detta kan 
säga något om en kammartorkars energiprestanda/täthet. Hypotesen är att om det inte 
finns någon yta inne i torken som är så kall att luften kondenserar, så kan fukt bara 
försvinna genom otätheter i klimatskalet. 
 
Våt- och torrtemperatur har jämförts ca 1,5 timmar efter att basningen stängdes av och 
med temperaturer 6 timmar efter att basningen stängdes av för tork 03 och 4 timmar 
efteråt för tork 10. Minskad våttemperatur har räknats om till minskad ånghalt (g/m3) och 
till en ’läckage ekvivalent’ uttryckt som läckageflöde per omslutningarea (l/h, m2). Med 
det sistnämnda avses hur mycket inläckage av torr uteluft som krävs för att åstadkomma 
uppmätt sänkning av våttemperaturen förutsatt att ingen kondensering sker inne i torken.  
 
I Tork 03 kondenserade en större mängd fukt ut under första halvtimmen efter att 
temperaturen sänktes och basningen slogs av. Daggpunkten sjönk snabbt från 70°C och 
planade efter en halvtimme ut för att fortsätta sjunka i jämn takt. I tork 10 skedde inte 
samma snabba minskning då basningen slogs av.  
 
I tork 03 förändras temperaturen från 69,9/64,4°C (torr/våt) till 70,1/62,2°C (torr/våt) och 
i tork 10 förändras temperaturen från 71,5/68,1°C (torr/våt) till 70,0/63,1°C (torr/våt)  
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5 Utvärdering och resultat 
5.1 Värmeenergimätningar 
 
Tork 03 som inte renoverats använde i genomsnitt 94,2 kW energi (varav 27 kW fläktel).  
Detta motsvarar en värmeförlust på 2,1 W/m2,°C omslutningsarea inkl golv och tak. 
 
Tork 10 som renoverats (med korrigering av mätfel enligt alternativ 1: negativa värden 
exkluderade): 
Torken använde i genomsnitt 39,7 kW (varav 27 kW utgjorde fläktel).  
Detta motsvarar en värmeförlust på 0,83 W/m2,°C omslutningsarea inkl golv och tak. 
 
Tork 10 (alternativ 2: uppräkning av temperaturskillnad med +1,9°C): 
Torken använde i genomsnitt 59,7 kW (varav 27kW utgjorde fläktel). Detta motsvarar en 
värmeförlust på 1,25 W/m2,°C. 
 
Som jämförelse har förluster på gavelkammare av betong uppmätts med samma metodik 
på sågverket i Sävar, där erhölls 1,78 respektive 1,48 W/m2,°C före renovering och 1,25 
W/m2,°C för den senare kammaren efter renovering. Se EESI-rapport TEJP - Sävar. 
 
En 200 mm betongvägg med 100 mm isolering ett teoretiskt värde på ca 0,3 W/m2,°C, 
medan en oisolerad 200mm betongvägg har ett värde på 1,7 W/m2,°C. Ingen av torkarna 
står sig alltså särskilt bra i jämförelse med en vanlig isolerad betongvägg. 
 
Transmissionsförlusterna var betydligt lägre i den renoverade kammartorken. Detta ger en 
reducering av tillförd värmeenergi på 3 400 kWh för ett 100 timmars torkprogram. I det 
gjorda försöket är luft i systemet samt mätfelet för de utanpåliggande temperaturgivarna 
vid mätning ett problem för resultatets noggrannhet för båda torkarna och för tork 10 i 
synnerhet.  
 
Energiförlusten genom klimatskalen vid 6 000 drifttimmar per år och en 
årsmedeltemperaturskillnad mellan tork och omgivning på 70°C är 200-300 MWh/år för 
den renoverade torken och 500 MWh/år för den icke renoverade torken. Antaget en rörlig 
värmekostnad på 200 kr/MWh så kostar värmeförlusten ca 50 000 kr/år för den 
renoverade torken och ca 100 000 kr/år för den andra torken. Med isolering motsvarande 
en ”vanlig isolerad betongvägg” enligt ovan skulle värmeförlustkostnaden bli ca 15 000 
kr/år. 
 
5.2 Fuktmätningar 
 
I tork 03 förändras temperaturen från 69,9/64,4°C (torr/våt) till 70,1/62,2°C (torr/våt), 
vilket motsvarar en sänkning från ca 151 till ca 146 g/m3 fukt. Fuktförlusten blir 2,6 g/h, 
m3 vilket kan räknas om till en läckageekvivalent som motsvarar ett inläckage av torr luft  
på ca 26 l/h, m2 omslutningsarea, förutsatt att inläckande uteluften är helt torr. I absoluta 
tal motsvarar detta ca 15,2 m3/h. 
 
 I tork 10 förändras temperaturen från 71,5/68,1°C (torr/våt) till 70,0/63,1°C (torr/våt) 
vilket motsvarar en sänkning med ca 179 till 145 g/m3 fukt. Fuktförlust blir 8,5 g/h, m3 
vilket kan räknas om till läckage/ventilations-ekvivalent på ca 38 l/h, m2 omslutningsarea, 
förutsatt att uteluften är helt torr. (Fuktförlusten fås till 8,5 g/h som medelvärde både för 
hela perioden från timme 1,5 till timme 6 och för sista delen mellan timme 4 till 6. 
Förlusten är alltså ganska konstant under hela perioden). 
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Luftfukten minskar långsamt för båda fallen och läckageekvivalenten är låg oavsett om 
den är en indikation på verkligt läckage eller till stor del beror av att fukt kondenserar 
inne i torkarna  
 
Frågan är förstås om luften kondenserar mot köldbryggor inne i torkarna eller inte? 
Köldbryggor i hörn och dylikt kan leda till kondensering inne i torken. För fallen ovan 
ligger daggpunkten mycket nära den våta temperaturen. Det krävs alltså ytor som är 5-
8°C kallare än luftens torra temperatur för att kondensering skall ske. Detta är knappast 
sannolikt där lufthastigheten är hög, men inte omöjligt vid köldbryggor (som stålbalkar 
vid portar) i kombination med låga lufthastigheter (t.ex. i hörn). 
 
Med tanke på hur långsamt luftfukten minskar kan båda torkarna åtminstone konstateras 
vara täta annars hade fukten försvunnit snabbare, om de det sedan är kondensering eller 
luftläckage går inte att svara på. En tillkommande faktor när torkarna körs med virke är 
större tryckskillnad mot omgivningen på lovartsidan om virket, vilket kan öka på 
luftläckage. 

 
6 Diskussion 
 
Mätningarna visar (trots vissa mätfel) att den renoverade torken sannolikt har 
storleksordning halva tomgångseffekten jämfört med den orenoverade torken trots 
avsaknad av isolering på fläktvinden på denna. Detta betyder däremot inte att den 
orenoverade torkens tomgångseffekt skulle halveras vid en eventuell renovering. 
Torkarna är byggda olika år och såväl tidens tand som skillnader vid uppförandet eller 
skillnad i portbladens prestanda kan ligga bakom delar av den halverade 
tomgångseffekten. Energibesparingen kan alltså bli både högre och lägre vid en 
renovering. 
 
Det skulle därför vara intressant att jämfört en och samma tork före och efter renovering, 
så som det var tänkt från början för denna studie. Det vore även intressant att mäta 
ytterligare några betongtorkar för att se spridning mellan olika torkar, liksom att mäta på 
några nya moderna torkhus för att se skillnaderna. 
 
Om torkens lufttäthet är viktig, till exempel för att bibehålla en lång livslängd i betong 
och armering, kan provtryckning vara en kompletterande metod till den mätning av 
tillförd energi som gjordes i detta försök.. 
 
Fortsatta energistudier bör dels koncentrera sig på att mäta på en och samma tork före och 
efter renovering/tätning. Dels kan provtryckning vara en kompletterande mätmetod för att 
mäta torkens lufttäthet. Ett tredje område kan vara att reda ut sambandet mellan isolering, 
köldbryggor och kondensering av torkluft inne i torken 
 

7 Slutsats 
 
Tomgångsförlusterna genom klimatskalen har beräknats till 2,1 W/m2,°C omslutningsarea 
inkl golv, tak och portblad för den icke renoverade torkkammaren, medan den renoverade 
visar på ungefär halva tomgångseffekten, 0,83-1,25 W/m2,°C beroende på hur mätfelfel 
kompenseras.  
 
För den icke renoverade torkkammaren motsvarar värmeläckaget en kostnad på ca 
100 000 kr/per år och för den renoverade ca 50 000 kr/år. Detta gäller antaget 6 000 
drifttimmar per år med en medeltemperaturskillnad mellan torkkammare och omgivning 
på 70°C, samt en rörlig värmekostnad på 200 kr/MWh för färdig värme.  
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De gjorda mätningarna får ses som preliminära som svar på frågan om det är lönsamt 
eller inte att ur energisynpunkt renovera en äldre betongtork, eftersom mätningarna 
gjordes på två liknande torkkammare och inte på en och samma torkkammare före och 
efter renovering. 
 
Den renoverade kammarens prestanda skulle förbättras ytterligare om takisoleringen 
läggs tillbaka nu när fuktläckaget till fläktvinden upphört och isoleringen torkat ur.
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