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Ta vare på kornkvaliteten etter trøsking

• Bløtt og/eller varmt korn skal straks under 
behandling 

• Dersom rått og varmt korn blir stående i en henger 
for å vente på levering, eller plass på korntørka skjer 
følgende:
– Rask nedbryting av de lettest fordøyelige fraksjonene i 

kornet
– Utvikling av vann og varme
– Optimale vilkår for sopp
– Stor risiko for utvikling av soppangrep og danning av 

soppgift (mykotoksiner).





Enkle tørke og lagerløsninger

• Luft blåses gjennom kornmassen.

• Luft som blåses gjennom kornet, opptar 
fuktighet fra kornet og transporterer det bort.

• Luft med stor fuktighet klarer ikke å ta opp 
fuktighet fra kornet, men transporterer bort 
varme og hindrer dermed varmgang i kornet.



Kjøling

• Om det ikke er mulig å tørke kornet rett etter 
trøsking
=> Senk temperaturen

• Korn kan lagres kaldt om det blir lufta med små 
luftmengder
Ei vifte med kapasitet på 20m3 luft pr. time pr. tonn korn 

kan være nok

Må ha et enkelt kanalsystem, nok med kanalavstand = 
lagerhøgde

Luft når lufttemperaturen er 5 grader under 
korntemperaturen – uansett luftfuktighet



Tørking og kjøling

• For liten tørkekapasitet:

– Så lenge kornet er varmere enn utelufta:

Kjør vifta

Det vigtigeste er å sikre låg temperatur

Tørk noen binger – avkjøl resten om natta











Ulemper

• Krever stort bygningsareal

• En del arbeidstimer ved inn og utlasting

• Vanskelig å rullere kornet

• Ingen rensing/sortering av støv og rask

• Fugler, mus og katter





















Molliere-

diagrammet



M
o

ll
ie

re
-

d
ia

g
ra

m
m

e
t



Er det effekt av luftoppvarming?

• Figuren viser at oppvarming av luft fra 15°C med 80 
% rel. luftfuktighet, til 21°C medfører en senking av 
luftfuktigheta til 55 %. 

• Når lufta går gjennom fuktig korn kan man regne 
med en metning til ca. 90 %. 

• Fordamping av vann medfører ei avkjøling av lufta 
langs den skrå linja. 

• Ved å følge de loddrette linjene får vi

12,2-10,2 g = 2 g vann pr. m3 luft



Noen tips og bygningsdetaljer

• Tippehøyde!

• Smal og høy hovedkanal

• Vifte midt på = halve tverrsnittet av hovedkanal

• Sidekanaler/kjørerist

• 1 mm stålplate

• 10 x 40 mm flattstål

• Avslutning mot murkant

• Hygrostat
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