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Indledning 
Teoretiske betragtninger vedrørende flis fyring, flisens op

arbejdning og fyringens økonomi er meddelt i dette tidsskrift 
i 1960 (L. VIGEN: Flisfyring) samt i »Træindustrien« 1960, 
(LARS BEIJBOM: Betragtninger vedrørende brændselsflis af 
savværksaffald I og II). 

Denne redegørelse tager derfor ikke - bortset fra resumeet 
- sigte på en gentagelse af disse synspunkter, men formålet er 
at meddele en del af de erfaringer, der er høstet med allerede 
etablerede anlæg (her ialt 12) og således give en orientering 
af rent praktisk art om de muligheder, der nu foreligger for 
etablering af flisfyr såvel af forfyrs- som af stokertypen samt 
om de måder, på hvilke man de forskellige steder har løst 
flisoparbejdningsspørgsmålet. 

Beskrivelserne af hvert enkelt anlæg står adskilt, og de er 
enten udarbejdet i artikelform af de enkelte brugere eller fir
maer eller udarbejdet af mig selv ved interviews. Grundet 
den valgte publikationsform vil artiklerne af og til meddele 
samme erfaringer, og en del gentagelser har således ikke 
kunnet undgås. 

Sammen med beskrivelserne er givet henvisninger til fa
brikanter, rådgivende ingeniørfirmaer o.lign., der kan være 
behjælpelige med projektering m .m. (En liste over firmaer 
og institutioner er opstillet bagest). 

Det må desværre straks præciseres, at de anlæg, der om
tales i det følgende, ikke har været gjort til genstand for for
søg, ligesom der ikke ved røganalyser og lignende er udført må
linger over deres effektivitet. Da fyrene endvidere alle er ret 
nye, har der heller ikke kunnet meddeles noget om holdbar
heden (afskrivningstiden). 

Under» Tl'ærådel« er for tiden nedsat et udvalg til under
søgelse af problemerne vedrørende fyring med træflis. Ar
bejdet udføres af Teknologisk Institut's varmetekniske afde
ling i Horsens (ingeniør C. HAVBRO-NIELSEN). Disse under
søgelser vil formentlig snart kaste lys over de lige nævnte 
spørgsmål vedrørende fyrenes effektivitet m.m. Det skal end-
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videre nævnes, at denne afdeling foretager undersøgelser ved
rørende forfyr, og at både afdelingen i Horsens og i Køben
havn står til rådighed med assistance ved projektering og 
opførelse af nye anlæg på konsultativ basis. 

Dansk Kede/forening kan påtage sig lignende opgaver. 
Indledningsvis skal det endvidere nævnes, at der nylig er 

sliftet selskabet: Dansk Flisfyring AJS, hvis formål det er, at 
finde de bedste anlæg for fyring med flis samt at sikre forbru
gere kontinuerlige leverancer. 

Resume og kommentarer 

Trods den stadig stigende efterspørgsel efter træ til cellu
losefabrikation, spånpladefabrikation og anden industriel 
udnyttelse af mindreværdigt råtræ vil der formentlig i en år
række fremover være betydelige kvanta affaldstræ fra træ
industrier og fra skovene, der ikke vil kunne anvendes til 
disse formål. Dette erkendes af industrierne både herhjemme 
og i udlandet, og tanken om en øget anvendelse af dette træ 
til brændsel i form af flis er derfor stadig aktuel, dels for her
ved naturligvis primært at få løst et fyringsproblem, men og
så for at få løst et rent affaldsproblem. 

Finland, Norge, Tyskland og navnlig Sverige arbejder in
tenst med løsningen af de med flisfyring forbundne proble
mer, og konkluderende må man sige, at de tekniske proble
mer vedrørende selve fyringsanlæggene allerede er løst, (se 
også: Beretning fra Handelsministeriets skovindustriudvalg, 
Betænkning nr. 209. 1958). Der findes nu en række anlæg, 
der i praksis har vist sig fuldt driftssikre og effektive . I Sve
rige regner man med (Skogen 1962), at der i øjeblikket er 800 
fyringsanlæg i gang i landet - større eller mindre. Store an
læg til opvarmning af boligkomplekser og sygehuse m.m. er 
ligeledes i gang. Hvad der derimod kræver nøjere studier, er 
problemerne vedrørende selve {lisen. I Sverige samarbejder: 
Skogsstyrelsen, Domiinstyrelsen og Statens Skogsforsknings
institut for tiden om forsøg med tørring, læsning, lagring og 
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opmåling af flis (S kogen nr. 6. 1962). Disse forsøg må følges 
med interesse ogs å fra vor side. 

Om økonomien i !,yring med flis kan der vanskeligt siges no
get generelt. Det står helt klart, at fyring med flis aldrig bliver 
»nogen guldgrube«, men økonomien afhænger af mange for
hold: Det enkelte fyrs effektivitet - træarten - fugtighedsind
hold - flisens størrelse - flishuggerens kapacitet - oparbejd
ningens organisation - samt den alternative anvendelse for 
det pågældende træ. 

L. VIGEN (1960) har analyseret flisens konkurrenceevne 
overfor andre brændselsarter og opstillet resultaterne grafisk 
og tabellarisk. Det fremgår heraf: »at flis under ingen om
stændigheder kan konkurrere med svær fuelolie eller med 
kulafharpning, bedre med let fuel og med lethed med de øv
rige brændselsarter<<. (Der henvises i øvrigt til artiklen). 

Ved fyring med flis kan man endvidere opnå en nyttevirk
ning, der er betydelig større (over 50 %) end ved tradition el 
brændefyring. 

Vedrørende fugtighedsindholdets betydning angiver M. 
KANToLA (1962), at der ved fyring med flis med 30% fugtig
hed opnås en trediedel højere nyttevirkning end ved fyring 
med flis indeholdende 50% fugtighed (procenten taget affrisk
vægten). 

(Se endvidere »Træindustrien« 1960 nr. 3 og 4). 

Fyringsanlæggene 
Kedelanlæg. Det fremgår af de efterfølgende redegørelser, 

at ældre brændekedler i vid udstrækning er anvendt i kombi
nation med såvel forfyr som stokerfyr. Kedler, der nyanskaf
fes til brug ved flisfyr, er mindre og billigere end almindelige 
brændekedler med stort brændemagasin, samme kapacitet 
forudsat. 

Støbejernskedler anses for bedst navnlig i henseende til 
tæring. 

Forfyrene er i princippet ens konstrueret. De består af en 
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forbrændingszone udmuret med ildfast materiale. Dette kam
mer holdes åbent af en eller flere flisdelere (hærd). Over selve 
fyret er flisbeholderen (eller flissiloen) anbragt, denne kan 
enten være opmuret eller være en enkel metal beholder. 

»Under forbrændingen, der i den snævre zone når en høj 
temperatur (1.100°), sker en forgasning af en del af det 
brændbare materiale, og denne gas antændes ved tilsætning 
af sekundær luft i passagen mellem forfyret og kedlen«. (L. 
VIGEN, 1960). 

F(\rfyrsprincippet er stærkt udbredt og afprøvet i Sverige, 
og de tekniske problemer må - som det er nævnt - siges at 
være løst. Der findes en række udenlandske fabrikater, men 
enkelte danske ingeniørfirmaer o.lign. har også bygget anlæg 
af denne art. 

Forfyrene er enkle og driftssikre, relativt billige i indkøb, 
og de har den fordel, at de kan brænde vådt brændsel og til 
dels bark. Svenskerne meddeler, at forsøgsfyringer, der blev 
foretaget (Skogen 1962, nr. 6) med flis indeholdende 70% 
vand, gav gode resultater. 

Fyrene anvendes fortrinsvis til mindre kedelanlæg stort set 
mellem 2 og 20 m 2 kedelhedeOade; over 20 m 2 anvendes ho
vedsagelig stokeranlæg til industribrug. Forfyr kan anvendes 
også til kedler over 20 m 2 , men hvor en nøjagtig brændselstil
førsel og kalorieudvikling er påkrævet, anses stokeranlæg at 
være bedst. 

Forfyrene kan være vanskelige at regulere (styre) på kort 
tid, og det må nævnes, at de til forskel fra stokeranlæg kræver 
megen plads til selve forfyret og silo. (En fordel ved at bruge 
stor silo er jo, at fyret skal tilses sjældnere). 

Stokerfyr anvendes som antydet hovedsagelig til større ine 
d ustrielle anlæg (over 20 m 2 kedelhedetlade). Erfaringerne 
her fra landet er endnu relativt små, men fyr af denne art 
anvendes dog så vidt jeg ved på et par store træindustrier og 
på to skibsværfter. Fyrene har den fordel, at de lettere end 
forfyr reguleres til ønsket varmeudvikling. 

Flisen skrues eller kastes ind på kedlens rist(retort), hvor 
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forbrændingen sker under luftindblæsning. Indblæsning og 
flistilførsel er termostatstyret. 

Stokeranlæg stiller større krav til brændslets tørhed og til fli
sens homogenitet, end forfyrene gør det, men de har den fordel, 
at de kræver mindre plads foran kedlen, og man er friere stillet 
med hensyn til kedlens og flislagerets indbyrdes placering. 

Krav til brændslet. Brændslet til de beskrevne anlæg har en 
ret forskellig størrelse - varierende fra savsmuld over flis af 
ærtestørrelse til flis af tommelfingerdimension. Gennemgåen
de kan det siges, at mindre anlæg ( Tranås) bedst anvender 
findelt flis ( ærtestørrelse), hvorimod størrelsen s piller en min
dre rolle i større anlæg (Holsteinborg, Næsgård). Brændslets 
tørhedsgrad er omtalt ovenfor, blot skal her nævnes, at fug
tig flis lettere end tør flis hænger i flisbeholderen (»danner 
bro«). Denne ulempe kan også forårsages af lange splinter 
samt af meget uregelmæssig flis, fremstillet på en dårlig flis
hugger. 

Holsteinborg gods har begyndt fyring med kvas fra en spe
cielt konstrueret kvashugger . 

Driftssikkerhed. Flisfyring er jo som bekendt en ny fyrings
form herhjemme, men til trods herfor må det siges, at drifts
sikkerheden for de beskrevne anlæg har været god. Konstruk
tionen er ukompliceret, og pasning er i forhold til traditionel 
brændefyring mindsket meget betydeligt. 

Det daglige tilsyns hyppighed er navnlig afhængigt af flis
beholderens størrelse. Tilsyn 2 gange dagligt er ret normalt, 
men kan dog finde sted både sjældnere og hyppigere. 

Råmaterialet til flisopClrbejdningen består dels af savværks
skaller, dels af rummetertræ fra skoven eller stangbunker. 
Frisk træ oparbejdes lettest af flishuggeren, men fjorgammelt 
ved kan også opflises (Bavelse o.a.). 

Korte emner (under 30- 40 cm) f.eks. affald fra afkortning 
af firkanter oparbejdes dårligt, da de har en tilbøjelighed til 
at lægge sig på tværs i indføringstragten og fremkommer her
efter som lange splinter. 

En del affaldstræ egner sig desværre ikke for opflisning; 
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det drejer sig i denne henseende om krogede emner og knude
brænde. Ved af denne art kan tænkes splittet på en multisav, 
inden det går i huggeren . 

Flishuggere fremstilles i princippet i to typer: Skiuehuggere 
(Holsteinborg, Næsgård) og cutterhuggere (Er-Jo huggeren). 
(Se udførligere omtale i Træindustrien 1960) . De maskiner, 
der går på skovdistrikter, koster mellem 5 og 10.000 kr. Store 
huggere sælges til langt højere priser. 

Kapaciteten varierer fra 5 til 25 rm flis i timen afhængigt 
af træart, hugger, trækkraft og organisationen. Kraftforbru
get er ret højt (f.eks. kræver Er-Jo-huggeren således en trak
tor på over 50 HK). Skivehuggere kræver alt andet lige lidt 
mindre trækkraft. Vedligeholdelsen af knivene er meget vig
tig (slibning flere gange daglig) . 

Betjening af huggerne varierer fra 1-3 mand alt efter den 
valgte organisation. 

Det har voldt noget besvær at finde frem til en egnet flishug
ger for skoven. - Holsteinborg og Næsgård har selv konstru
eret huggerne. Ellers anvendes den svenske Er-Jo-hugger 
med godt resultat. Men det kan i øvrigt siges generelt, at de 
talrige svenske huggere er for svage for vore hårde løvtræ
arter. 

Oparbejdningens organisation. For savværker og lignende 
industrier ligger det naturligt, at oparbejdningen finder sted 
stationært på affaldspladsen. For skovene har der på dette 
punkt været en vis usikkerhed, men erfaringerne fra praksis 
synes dog at vise, at oparbejdning på eet sted eller højest 
nogle få centrale pladser, er det mest hensigtsmæssige. Bedst 
synes det for store aftagere af egen flis at være, om flishugge
ren kan være anbragt lige uden for fyret. Dette kræver dog 
stor lagerplads lige ved fyret, hvilket sjældent findes. Der er 
endvidere andre gener ved en sådan placering f.eks. støj og 
uorden. 

Oparbejdningsomkosfningerne afhænger af mange forhold: 
Træart - emnernes længde - trækkraften - organisationen - . 
Selve oparbejdningen koster efter de foreliggende oplysnin-
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ger mellem 3.00 og 3.50 kr. /rm flis; hertil kommer så de lo
kale hugst- og transportomkostninger, der vil kunne medføre 
omkostninger pr. rm flis varierende mellem 8.00 og 15.00 kr. 
- alt afhængigt af forholdene (se endvidere L. VIGEN, 1960). 

Fastmassen pr. rm flis er meget varierende - naturligtmindst 
ved lille flisstørrelse. 

Fra Holsteinborg angives fastmassetal på mellem 0.30 og 
0.34 (J. E. HANDBERG, 1960/61). Andre angivelser går ud på, 
at fastrnasseprocenten normalt ligger mellem 35 og 40%. 

Almindelig orientering om fyring med træaffald 

(ved ingeniør C. HAVBRO NIELSEN, Teknologisk Institut.) 

Teknologisk Institut har igennem mange år været rådgi
vende, især for snedkerivirksomheder, med hensyn til ind
retning af fyringsanlæg til forbrænding af træaffald. Det er 
vort indtryk, at de fleste træbearbejdningsvirksomheder 
gerne ønsker indretning af fyringsanlæg for træaffald fra 
værkstedsmaskiner, træflis O.S.v. - ikke mindst af den 
grund, at det på anden måde er svært at blive af med træ
affald samtidig med, at det er dyrt i fragt ID.m. Da udvik
lingen jo går i den retning, at arbejdslønningerne er stigende 
og brændselspriserrie faldende, vil man indenfor industrier 
navnlig stille følgende krav til fyringsanlægget: 

1) Det s·kal være automatisk Vlirkende i så vid udstræk-
ning som muligt m.h.t. indførsel af brændsel, 

2) rimeligt sikret mod brand (tilbagebrænding), 

3) skal kunne arbejde med fuldstændig forbrænding, 

4) sikret mod nedfald af gnister, sod eller aske fra skor
·stenen. 

ad 1. 

Ved automatisk virkende anlæg er der især tænkt på 
tilførsel af brændsel ved hjælp af en snegl efter stokerprin
cippet, enten direkte til essetrug i kedlens fyr·boks eller til 
brændselsmagasin i kedlen (f. eks. Jyden-kedlen). 
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»Jyden-princippet« består i, at en fremføringssnegl ved 
hjæl'p af automatik holder en konstant fyldning af træaffald 
i magasinet på en underbrændingskedel eller i magasinet på 
et muret forfyr. 

Ved flisfyringsanlæg, hvor der ikke er automatisk tilfør
selaf brændsel, vil man normalt fOTlange så stort et maga
sin, enten direkte i kedlen eller i forfyr, at der er lager til 
2-3 timers fyring. 

ad 2. 
I almindelighed vil brandmyndighederne ikke tillade di

rekte forbindelse mellem brændselsmagasin i kedel eller for
fyr - til spånlager. Tilladelse kan dog opnås, hvor der er 
etableret særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ved »Jyden
princippet« er brændselstilførselsrøret monteret med sprink
leranlæg, som åbner for vandtilførsel i tilfælde af tilbage
brænding og overophedning af tilførselsrøret. Tilførselsrøret 
er således anbragt i forhold til brændselslager og kedel, at 
det kan virke som vandlås. 

Hvor sådanne særlige foranstaltninger ikke findes, må 
magasinet i kedlen eller forfyret fyldes manuelt fra et 
speoielt ind fyrings rum, og det vil i så tilfælde være hensigts
mæssigt at indrette rumforholdene således, at der medgår 
mindst mulig arbejdstid til påfyldning af brændsel. 

ad 3 og 4. 
I ovenstående ,kraver under pkt. 3 brugt udtrykket »fuld

stændig"forbrænding«. Da det eT meget vigtigt for forstå
elsen af hele dette spørgsmål, skal dette begreb nærmere 
forklares her. 

Når fast brændsel (koks, kul, tørv, brænde) forbrænder, 
forløber forbrændingsprocessen populært sagt i to tempi, 
idet der ved ,forbrændingsprocessen udvikles forskellige gas
arter såsom kulilte 'og kulbrinter, som bør forbrændes. Ser 
man ind i fyret i en sådan kedel, vil man dels se gløder, som 
i væsentlig grad er kulstof som gløder og brænder og dels 
flammer, der er gasarter som brænder. Hvis gasa,rterne ikke 
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forbrænder allesammen, bruger man udtrykket »en ufuld
stændig forbrænding«. 

Målet er altså at opnå en fuldstændig forbrænding, og kan 
man opnå det, vil man både få en bedre - ja en meget væ
sentlig bedre - fyringsøkonomi end ved en ufuldstændig for
brænding; og samtidig bliver røgen usynlig, og man bliver 
fri for de gener, som opstår ved en ufuldstændig for
brænding: generende røg, nedfald af sod- og askepartikler. 
Denne løsning: den fuldstændige forbrænding indebærer 
altså alle fordele. 

Det er i få ord sagens kerne. Fuldstændig forbrænding 
kombineret med automatisk styring af transporten af 
brændslet fra værksted eller brændselssilo til fyret. 

Ved hjæl,p af røganalyseapparater, røgtermometre og 
trækmålere kan man skaffe sig et fuldstændigt overblik over, 
hvordan forbrændingen forløber og på dette grundlag f,inde 
eventuelle fejl ved et fyrsteds indretning, pasning eller 
virkemåde. 

Trærådet har nedsat et udvalg, som har til opgave at 
undersøge forskellige typer af fyringsanlæg til træaffald, 
eventuelt at komme med forslag til en løsning af spørgs
målet; de hermed forbundne tekniske forsøg er overdraget 
Teknologisk Institut, og udvalget arbejder i øjeblikket med 
forskellige undersøgelser både af kedler, forfyr, automatisk 
styring og hensigtsmæssig brændselstransport. 

Man håber i nær fremtid at kunne udsende en forsøgs
rapport. 

L FORFYR 

Krengerup Avlsgård 

(Beskrivelse udarbejdet af skovrider CHR. E. HOLeK) 

Krengerup Avlsgård har i 1961 etableret et flisfyringsanlæg 
forbindelse med udbygningen af gårdens varmesystem. 

Gennem nedgravede fjernvarmeledninger (iaIt ca . 220 m) 
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Pig. l. Grundplan 

t 0, l, 4 ~ m 3, For.4'9"-r Ji8. 
med 2 fl1ødelere. 
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f: Lagerrum, Tf: Fyringsrum, In : Kedelrum, A: Skydeporte, 
B: Kornblæser, C: Tragt, D: Rør, E: Cyklon, F: Drejelig tud, 
G: Forfyr med silo, H : Flisdeler, (hærd), K: Kedel, L: Skor
sten, M: Røgsuger, N: Vippespjæld, P: Kortslutningsrør, 
R: Trappe fra kedel rum til fyrrum, S: Indgangsdør, T: Sto
kerfyret kedel, 3: Trækkanaler. 
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forsynes hovedbygning, forvalterbolig, underforvalterbolig, 
folkeværelser med tilhørende badeværelser. Endvidere er 
det tanken, at udbygge anlægget til korntørring, varme i svine
stald etc. Fyret har været i drift siden ca. 1/11 1961, dog kun 
med een kedel (25 m 2). 

Fyringsanlægget er etableret i et tidligere maskinhus med 
sadeltag. Grundplanet måler indvendig 8 X 10 m, der er 8i m 
til rygningen. Rummet er delt midt igennem. Den ene halvdel 
benyttes til lagerrum (fig. 1, I), den anden til kedelrum (III), 
der er overbygget med et fyringsrum (fig. 2, Il) (opbygget af 
Troldtekt), der af brandsikringsmæssige grunde er adskilt fra 
lagerrummet. 

Arbejdsgangen er således: 
Fra lagerrummet (kapacitet ca. 250 m 3) skovles flisen ned 

i en kornblæser B gennem tragten C. Blæseren står på gulvet 
og drejes, som pilen viser, efterhånden som lageret forbruges. 
Gennem røret D blæses flisen til cyklonen E, der er forsynet 
med drejelig tud F, hvorigennem flisen under fyldningen lø
ber ned i forfyret G. 

Fyldning sker normalt 2 gange i døgnet (kl. ca. 8 og ca. 16) 
og varer ca. i time pr. gang. 

I forfyret ligger 2 flisdelere (hærder) (fig. 3) af keramisk 
materiale over et ristareal på ca. 1 Xl m. Uden yderligere 
mekanisk hjælp drysser flisen ned over flisdelerne og bræn
der under disse på langs (jvf. Osby Savsmuldsfyr). For en
den af hver flis deler fører en kanal (3) - opmuret af ildfast 
materiale og forsynet med ventiler for sekundærluft - flam
merne ind i en fælles trækkanal og ind i anlæggets kedel. Ud 
for hver flisdeler (ved H) er der fyrlåger (over risten) til rens
ning for slagger, tilsyn og løsning af flisen, hvis denne bræn
der fast. Under disse låger er der renselåger for udtagning af 
aske. Disse låger er forsynet med træklåger, der reguleres på 
sædvanlig vis gennem kædetræk fra termostater. 

Kedlen K, der er forsynet med en udskæring i siden, hvor
igennem flammerne fra forfyret går, er en normal røgrørs-
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kedel. Den er tilsluttet skorsten L, der af æstetiske grunde 
ikke har kunnet gøres tilstrækkelig høj til, at den fornødne 
træk kunne skaffes, den er derfor forsynet med en røgsuger 
M. Et vippespjæld N afspærrer passagen gennem skorstenen, 
og gennem en muret kanal på skorstenens side suges røgen 
under spjældet gennem røgsugeren og blæses skråt op i skor
stenen over spjældet. Røgsugeren startes og stoppes af en re
gulerbar termostat på kedlen (p.t. ved 65°hhv. 75° C). 

Begge rummene (I og III) er forsynet med skydeporte A. 
Kedlen har renselåger i den ende, der vender mod porten, 
og når denne er åben, kan rensning derfor let ske. Ligele
des er indgangsdøren S anbragt foran forfyret, da de lange 
rensestænger kun kan komme til, når døren er åben. 

Af hensyn til evt. svigtende el-forsyning, hvorved cirkula
tionen i fjernvarmeanlægget stoppes, har man, for at undgå 
at kedeltemperaturen stiger over det tilladelige (forfyret kan 
nok dæmpes, men ikke stoppes for længere tid ad gangen), 
forsynet trækkanalen mellem forfyr og kedel med kortslut
ningsrøret P, hvorigennem varmen midlertidigt kan ledes 
direkte til skorstenen. 

Kedelrummet III er forsynet med trappe (R) til fyrrummet 
på I sal. Der er brandsikre døre fra fyrrummet II ud til af
satsen ved skorstenen, hvorfra en jernlejder fører ned til flis
lageret. 

Ved T er anbragt en 14 m 2 ældre stokerfyret kedel, der 
gennem forøget hastighed på stokersneglen er ombygget til 
flisfyring. Denne kedel tænkes anvendt dels til sommerfyring, 
dels til reserve og ved spidsbelastning. Den er knapt gennem
prøvet, men de foreløbige prøver synes tilfredsstillende. Fyld
ning af magasin hertil sker ovenfra på samme måde som ved 
kedel K. 

Specifikation: 

42 

Hovedkedel : 
De forenede Jernstøberier, type 58 R/ V. 25 m 2 hedeflade. 
Ydeevne 260.000 (max. 300.000) kcal/ time. 
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Forfyr : (fig. 2 og 3). 
Fabrikat »Er-Jo«, Tra & Bygge, LJungby, Sverige. 
2 flisdelere af keramisk materiale 1 m lange hævet ca. 12 cm 

over risten og hvilende på hver 2 løse piller, anbragt på ris
ten . Anlægget fungerer som 2 separate forfyr med hver sin træk
kanal, men med fælles flisbeholder. Der er løse ristestænger. 
Forbrændingszonen er udmuret med ildfast materiale . 

Kapacitet: Maximalt ca . 12 m 2 hedeflade pr. flisdeler. 
Flisbeholderen er muret op af normalt murværk til loftet, 
rumindholdet er ca . 4m3 . 

Krav til brændsel: Fyret kan formentlig kun brænde med 
flis af »majsstørrelse«, evt . savsmuld. Tørhedsgraden er min
dre væsentlig for brændeevnen, hvis trækforholdene er gode, 
men fugtigt brændsel har en mindre varmeevne. Der er pe
riodisk med godt resultat anvendt vinterskovet træ direkte 
fra skovningen . 

Pasning: Fyret tilses morgen og aften i forbindelse med 
fyldning. Aske skrabes ud, flisen løsnes langs flisdelerne med 
en jernstang (der kan være tilbøjelighed til dannelse af løse 
slagger, der hindrer flisen i at drysse ned, men som let smul
drer ved berøring) . Risten »skrabes« et par gange med jern
stangen, delhele tager få minutter. Flisbeholderen fyldes fra 
lageret. laIt anvendes i gennemsnit ca . 1 time pr. døgn med 
tilsynet. 

Rensning: Kedlen renses ret ofte (hver 2- 3 uge), da den 
dannede aske er meget fin og tør (»talkum-agtig«). Denne 
aske flyver med røgen til dels helt ud i skorstenen. Røgrørene 
og navnlig kedlens bund dækkes derfor hurtigt af gråt støv, 
der dog let børstes af. 

o Da forbrændingen er fuldstændig, dannes mørk, brænd
bar sod ikke, når blot kedeItemperaturen ikke kommer under 
60° C eller sagt med andre ord, når blot røgen og skorstenen 
er tilstrækkelig varm. 

Driftssikkerhed: Anlægget har ikke været standset siden 
starten ca. 1/ 11, og der er intet, der tyder på, at driftssikker
heden skulle være mangelfuld. 



Ny Nuffield fordel: 
Det triangel~forstærkede fortøj 

Den ny Nuffield har mange fordele . . Een af dem er det triangel-forstær

kede fortøi, der gør Nuffield endnu mere robust. Det er traktoren, der 

tåler virkelig hårdt brug. Leveres i 2 udgaver Den handy 3-c:yl. Nuffield 

342 med 42 HK (SAE) og den 

store Nuffield 460 med 4-cyl. 

og 60 HK (SAEI. Passende 

egenvægt og fin vægtforde

ling gør Nuffield uovertruffen. 

i t~[Uijnllt' 
42* 



BELGISK SKOVHEGN 939-12 # pr. 100 m - 43,0 kg 78tkr. 

726- 6# - - - -43,9kg 78!» 

726-12# - - - -34,Okg 64 » 
Bemærk de billige priser 

1155- 6"pr.100m-7I,3kg 126!kr. 

1047- 6# - - - 64,1 kg 116 » 

1047-12# - - - - 47,9 kg 94!» 

939- 6" - - - - 56,9 kg 104 » 

Svært hønsehegn 3" X 16 X 120·21 ru 1.62 kr . 

Hurtig levering 
Ved køb af 1000 m og mere -;- 5 pet. 
Ved køb af 2500 m og mere -;- 7 pet. 

A. F. LASSE N'S sø N. HOLBÆK, TE LF. *169 (FLE RE LE DN I NG E R) 

VI ER KØBERE TIL: 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N A/S 
Raadhuspladsen 3 • Aarhus. Telf. 288 35 

Kævler og snitgavn 
I BØG - EG OG ASK 

Hyllinge TræiDdustri A/S 

TIf. Hyllinge 64 

l/S Grindsted Imprægneringsanstalt 
er køber af nåletræ til master i alle størrelser 

fra 6,7 m 14 cm top til 12,2 m 21 cm i top. 

Kontant afregning 

Grindsted tlf 171 
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Priser: 
2 flisdelere, ristestænger, låger m.v. inel. told m.m. 1.700,- kr. 
Opmuring af forfyr, inel. materialer . . . .. .. .. 3.300,- » 
Indretning af fyrrum på I sal. . . . . . . . . . . . . . .. 1.000,- » 
Ombygning af lagerrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,- » 
Blæseranlæg til fyldning af flis, beholder inel. 

motor, rør, cyklon m.v . . .... . ..... . ....... 1.900.- » 
Røgsuger (muligvis også nødvendig ved andet 

brændsel) . . . . . .... . ....... .. .. .. ..... .. . 1.100,- » 
Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, - » 

Ialt ca . .. . . . . .. . . ..... .. . . .. . . . . . .. .. .. .. . 10 .000,- » 

Øvrige d ele af anlægget (kedel, skorsten, brandsikkert loft 
o.s.v.) er flisfyringsøkonomien uvedkommende . Et olie f y
ringsanlæg (lagertank, oliefyr, rørledninger o .s .v.) i denne 
størrelse vil formentlig koste et lignende beløb. 

Flisen: 
Råmaterialet er hovedsagelig stænger af bøg, eg, ask etc. 

(»affald fra renafdrifter«) med diameter fra 3- 10 cm, m en 
i øvrigt kan alle træarter i tykkelser op til 20 cm anvendes. 
Korte længder (affald fra drittelfabrikation etc.) kan ikke an
vendes; i det hele må materialet af hensyn til opflisningen 
ikke gerne være kortere end 1 m. Hugningen sker bedst, når 
træet er friskskovet, men fjorgammelt træ kan anvendes, 
men hvorvidt dette ka'n betale sig, bliver et spørgsmål om 
større brændværdi (tørhedsgrad) overfor længere arbejdstid. 

Flishuggeren er af fabrikat »Er-J o «(cylindertype, se fig . 4 og 
5) med 4 kamformede cutterknive anbragt tangentialt såle
des, at den ene knivs tænder sidder i forbandt med den efter
følgende knivs. Træet synker ved sin vægt mod cuUeren, og 
flisen udkastes i modsat side gennem en udkastertud (ved 
læsning forlænget ca. 2l m) til en højde af 4- 5 m. Kapacite
ten ligger på 10- 20 rm færdig flis pr. time afhængig af træart, 
tørhedsgrad og trækkraft. (1 rm bøgeknippel = ca. 1.3 rm 
flis). Traktortrukket kræves min . 50 HK helst 55 HK. Maski-
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Fig. 4. ),Er-Jo« flishuggeren. 

nen tilkobles kardanakselen. Den er transportabel på 2 hjul, 
der afmonteres under arbejdet (nyere model hænger i trak
torlif ten). Huggeren fås også til stationær brug med direkte 
træk beregnet for el-motor. 

Knivene slihes på 10 min. med et elektrisk slibeapparat, 
medens de sidder i huggeren . 

Priser: Til traktordrift koster huggeren ca. 8.000 kr. incl. 
told, til stationær drift ca. 1.500 kr. mindre. 1 sæt knive ko
ster ca. 400 kr. 

Driftssikkerheden: Foruosat at knivene er i orden - d.v.s. 
ægvinklen korrekt, og at skæret ikke slibes »rundrygget« - er 
driftssikkerheden upåklagelig . 

Trækkraft: Hertil har i indeværende sæson været anvendt 
en gammel Massey-Harris petroleums traktor på 55 HK, der 
egentlig har gjort god fyldest, men da denne nu er ved at være 
opslidt, og da hele arbejdets effektivitet står og falder med an
tal HK - specielt hvis man ønsker, som det er tilfældet her, at 
oparbejde bøg op til 20 cm - er der anskaffet en brugt» Thor
neycraft« dieselmoter fra en ophugget lastvogn, som med sine 
formentlig 80- 90 HK har vist sig fuldt overlegen som driv
kraft. Motoren tilsluttes flishuggeren direkte på knivtromlens 
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Fig. 5. »Er-JoH Jlishugger. 
(Indføringstragten slået tilbage; 

bemærk cutterkniven). 

aksel, som er forlænget ud til modsat side af den normale 
remskive (en bilmotors kardanaksel drejer modsat af en 
traktors kraftudtag) og forsynet med fastspændingsflange til 
kardantrækket (se fig . 6). 

Ved arbejdet anvendes normalt motorens 3 . gear, der giver 
de fornødne 1400 omdrejninger ved passende motoromdreF 
ningshastighed. Såvel motor som flishugger sammenbygges 
på en tohjulet ramme til en enhed, der pr. traktor let trans
porteres omkring. Slibeapparat er omviklet til 24 volt (opr. 
220 volt) og drives nu fra motorens batterier. Opbygningen 
ind. køb af motor menes at kunne gøres for ca. 4.500 kr., 
hvoraf ca. 1.500 kr. e\' t. kan indtjenes ved indkøb af flishug
ger af stationær model. 

Arbejdets organisation kan herefter ske på to måder : 
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ca. 2 m 

Fig. 6. Flishugger med dieselmotor. 

1. Opstilling ved lageret i porten A. Flisen blæses fra hug
geren direkte i spånblæseren, som gennem en omstilling af 
rørene kan fylde lageret helt til loftet. Stænger tilkøres fra 
skoven. Der kræves 3 traktorer med tippeladsvogne for til-
kørsel + 2 mand ved huggeren. . 

Produktionen ligger på ca. 15 rm flis /time. Anslået udgift: 
3 X 12 kr. + 2 X 6 kr. = 48 kr. /time eller 3.20 kr./rm (exel. 
maskinudgifter, afskrivning m.v. på flishuggeren og diesel
motoren) . 

2. Hugning i skoven. Flisen blæses af huggeren direkte på 
vogne a 5 rm. Der anvendes 3 sættevogne + 1 traktor. En 
mand i lageret tømmer vognene og fylder lageret op ved hj ælp 
af spånblæseren. Huggeren betjenes også her af 2 mand. An
slået udgift: 3 mand a 6 kr. + 1 traktor (med mand) a 10 kr. 
+ 3 vogne a 2 kr. = 34 kr. /time eller 2.27 kr. /rm. Såfremt 
aflæsningen kan mekaniseres, kan udgiften pr. rm forment
lig bringes yderligere ned . 

Hvilken af de to metoder, der er billigst i praksis, må frem
tidige forsøg vise. Det vil delvis afhænge af, hvorvidt effek
terne i skoven er udkørt til passende pladser (sammenkørt 
f.eks. fra rensning af kulturpladser) eller ligger i småbunker 
efter gennemhugning, samt -af afstanden fra skovningssted til 
fyringseentral. 

Efter omtalen af anlægget på avlsgården skal det nævnes, 
at der i skovridergården for et par år siden (i juli 1960) er 
etableret et lille flisfyr, også af Er-Jo fabrikat. Fyret minder 
en del om detsenere omtalte Tranås fyr. 
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Forfyret måler i grundplan ca . 45 X 45 cm, det er 39 cm 
højt og derover forsynet med en ca. 120 cm høj flisbeholder 
af metalplader med et volumen på 0.25 m 3. Selve forfyret er 
forsynet med en hærd af keramisk materiale. 

Fyret er monteret til en kedel på 5 m 2 hedeflade. Ved mon
teringen er det vigtigt, at det anbringes, så man kan komme til 
at rense kedlen for aske. 

Driftssikkerheden har været upåklagelig. Opbrænding i 
flisbeholderen finder sjældent sted, og kun når der har samlet 
sig slagger om flisdeleren. Tæringen i flisbeholderen er ube
tydelig, hvilket formentlig hænger sammen med, at denne på 
de nederste 20 cm er dobbelt - udforet med en metalplade. 

Tilsyn finder normalt sted et par gange om dagen - de hår
deste vinterdage 3~4 gange/dag. 

Påfyldning af flis sker manuelt med en specialkonstrueret 
spand. 

Flisen er den samme som for ovennævnte anlæg omtalt. 

Holsteinborg gods 

(oplysninger meddelt af skovrider L. VIGEN). 

Fra begyndelsen af fyringssæsonen 1960 har der på Hol
steinborg været et flisfyringsanlæg i drift til opvarmning af 
slot med kirke, folkebadeanstalt og korntørreri (avlsgård 
med mere er ikke medtaget). 

Hele anlægget er i hovedsagen bygget af skovrider L. VI
GEN efter erfaringer indhøstet ved studiebesøg i Sverige. End
videre har H . P . KNUDSEN'S rådgivende ingeniørfirma (Tiet
gens Alle 112; Odense, teIf. 124168) medvirket ved projek
teringen. 

Fyringsanlægget: 
Kedlen er en 25 m 2 pladejernskedel fra Boll's kedelfabrik i 

Herning; den er fra 1954 og beregnet til udvikling af ca . 
200.000 kcal/time. Kedlen er oprindelig beregnet til brænde-
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Fig. 7. Forfyret på Holsteinborg slot. 
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Fig. 8. Grundplan af forfyr og kedel. 

fyring med alenstykker, hvorfor den er udstyret med relativt 
stort magasin. 

Indfyringslågen sad fra starten højt på brændekedlen. 
Denne indfyring er bibeboldt, idet man, som det fremgår af 
skitsen (se fig. 7), har ladet trækkanalen komme ind i top
pen af kedlen. Oprindelig var det tanken, at lade kanalen til-
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Fig. 9a. Flis hugget på egen llishugger 
(bemærk 15 cm regnestok) . 

sluttes forneden, men det viste system har fungeret udmærket. 
Ristene i bunden af kedlen er fjernet, således at der bliver fri 
passage for aftrækket. 

Kedlen har i det hele fungeret godt, men det pointeres, at 
støbejernskedler alt andet lige har flere fordele : Større effek
tivitet (gælder generelt), der kan anvendes en mindre og der
med billigere kedel uden brændemagasin, og en støbejerns
kedel er tillige mindre udsat for tæring end pladejernskedler. 
På Holsteinborg er man endvidere af den opfattelse, at en 
lang kedel er det ideelle, hvor røgen og varmen uhindret går 
langs vandkapper. 

Forfyret (se skitse fig . 7 og 8) er muret op foran kedlen. 
Det er »hjemmelavet« efter studier i Sverige. Hele forfyret er 
godt fire meter højt med en grundflade på 234 X 144 cm. 

Flissiloen rummer ca. 10 rm flis svarende til 2-3 døgns 
forbrug. Tilførsel sker direkte med transportør, der udmun
der lige over forfyret. Tilførsel finder sted gennem en låge 
i beholderens top, hvor også en eksplosionsklap er anbragt. 
Fyrrummet lige over siloen er brandsikret. 

I nd mod kedlen er siloen udvidet således, at flisen lige over 



ikovarbejdet går 
en-to-"træ" - med 

_SSEY-FERGUSON 
Massey-Ferguson traktoren er en 
uundværlig trækkraft indenfor nutidens 
mekaniserede skovbrug. Og for 
at imødekomme de stadig større krav, 
der i dag stilles til skovbrugs
traktoren, leverer Massey-Ferguson 
nu traktorer i ekstra kraftige 
udførelser med ekstra forstærket 
heavy dut y foraksel og heavy dut y løfte
og trækarme. Ydermere byder Massey
Ferguson's industrilinie på det hurtigste 
og mest handy læsse- og graveudstyr. 
der i forbindelse med M-F industri
traktoren løser enhver drænings- og 
oprensningsopgave .. . Lad en af de 
mange aut. Massey-Ferguson forhandlere 
vise Dem hele det omfattende 
Massey-Ferguson program. 



MUSTEX 
det sikkert virkende endrinholdige blandingspræparat mod: 

Mosegrise og mus i skove og plantager 

Een enkelt besprøjtning (0,75-1 liter pr. ha.) af bundvegeta-

tionen er tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig bekæmpelse 

af museplagen. 

Mustex er et 20 %'S præparat, derfor den lave dosering. 

Holger Andreasen . Islands Brygge 41 • København S •• ASta 1540 

EGEDAL PLANTESKOLEMASKINER 

Katalog tilsendes på forlangende 

EGEDAL Maskinfabrik, Egebjerg pr. Horsens tlf. Hansted 20 

(066) 369II 

Vildtskind og Farmskind 
af alle Slags modtages til Udbud ved vore 

maanedlige Auktioner 

DANSKE PROVINSSLAGTERMESTRES HUDEAUKTIONSSALG 
ved Søren Jensen og Holger Meyer 

København V, Saxogade 63-69, Telefon Central 1586· 7386 
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Fig. 9b. Kvas fra specialkonstrueret kvashugger 
(bemærk 15 cm regnestok). 

forbrændingszonen glider ned ad en skrå flade. Dette er rime
ligvis ikke hensigtsmæssigt. Af sikkerhedsmæssige grunde er 
der inden i siloen opmuret en indre beholder med luftrum til 
den ydre væg. Dette er næppe heller nødvendigt. (Ikke vist 
på skitsen). Flisbeholderen skal være 100% tæt. 

Forbrændingszonen holdes åben af to flisdelere (hærder). 
Disse er ligeledes hjemmelavede, fremstillet af ildfast mate
riale (pyrobond) og armeret med jern. Hærderne er muligvis 
overdimensionerede, og armering med jern er formentlig 
overflødig, da dette vil være hvidglødende under fyringen. I 
forbrændingszonen udvikles en temperatur på ca. 1.100°C. 

Forfyret er forbundet med kedlen ved en todelt trækkanal. 
Såvel kanal som udmuring om forbrændingszonen er ud
ført i ildfast materiale. De i forbrændingszonen udviklede 
gasarter antændes i trækkanalen ved tilførsel af sekundær 
luft inden indtræden i kedlen. 

Det skildrede forfyr anses at have en passende kapacitet til 
denne 25 m 2's kedel. 

Krav til brændslet m.lI1. Den anvendte flis er i forhold til de 
andre i denne artikel nævnte flistyper temmelig grov (se fig. 
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Fig. 10. Kvashugger. 

9 a og b). Den er af rhombisk facon og måler fra savsmulds
himension til tommelfingerstørrelse, (idet den dog også inde
nolder enkelte større stykker). Længere fliser og splinter ge
derer ikke fyret. For nylig er man begyndt med iblanding af 
materiale hugget på en kvashugger (se fig. 10 og senere om
tale ). 

Fyringsmaterialet anses at have et fugtighedsindhold på 
35- 40% (svarer til skovtørt brænde), hvilket er vel rigeligt, 
men brugbart. 

Fyret tilses morgen og aften af en skovarbejder med kon
trol af temperaturen og eftersyn af ristene for slaggedannelse 
og aske. Fyldningen af flissiloen finder sted hvert 2. eller 3. 
døgn. Transportøren, der tilfører flisen, er udstyret med elek
trisk afbryder, hvorfor den standser automatisk, når siloen 
er fuld. Det daglige tilsyn varer 2 X ca. 1 kvarter, og til op
fyldning af flissiloen medgår en lille time. 

Den i fyringssæsonen 1961/62 tilførte brændselsmængde 
har ligget på: 46 rm savsmuld og 910 rm flis. (Flisen har ef
ter undersøgelser udført af forstkandidat J. E. HANOBERG i 
1960/61 et fastmassetal på 0.30- 0.34, se senere). 

J)riftssikkerhed.' Anlægget må i det store og hele siges at 
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have fungeret tilfredsstillende siden dets start. Dette til trods 
for, at det har været stærkt belastet - temperaturen har såle
des ligget på 75- 80° i gennemsnit. 

Varmeanlægget er udstyret med en automatisk shuntven
til, en såkaldt Cloriusventil (A/S CLORIUS, Kalvebod Brygge 
20, København V, telf. MI 5363). Ved hjælp af en føler i re
turvandet bevirker denne ventil, at man holder forskellige 
temperaturer på vandet i slottet og i kedlen - et forhold, der 
skåner anlægget betydeligt. 

For at opnå tilstrækkeligt træk må røgtemperaturen være 
mindst 100°. Såfremt røgtemperaturen synker væsentligt 
herunder, bliver skorstenen kold, hvilket medfører dannelse 
af løbesod og kondensvand. 

Det tidligere brændefyr var udstyret med en røgsuger. 
Denne, der er termostatstyret, anvendes stadig, men kan dog 
sikkert erstattes med et almindeligt trækspjæld, men ønsker 
man en minutiøs overholdelse af temperaturen, må trækket 
dog være i orden, og en røgsuger er i så fald nødvendig. 

Forfyret har »skudt« en enkelt gang. Selvom der er en 
temmelig høj flissøjle i forfyret, vil røg og gasser gå op i laget; 
åbnes herefter indføringslågen i toppen, trækkes der ilt og 
gas med ned i forbrændingszonen, hvorved der kan opstå en 
mindre eksplosion . Af vigtighed er det herfor, at røgsugeren 
stoppes inden indføringslågen løftes, og påfyldning finder sted. 

Slaggedannelse har ikke været noget større problem; men 
specielt ved fyring med vådt brændsel fremkommer der slag
ger. Ved konstant og høj temperatur forsvinder slaggerne. 

Priser: Opmuring af forfyret har kostet mellem 5- og 6.000 
kr., transportør ca. 3.000 kr. og Clorius ventil ca. 3.000 kr.; 
hertil kommer den ældre del af anlægget: Kedel, skorsten, 
røgsuger, m.m. samt indretning af flisgrav, flislade og brand
sikret fyringsrum. 

Flisen: 
Råmaterialet: Hovedparten af det materiale, der oparbej

des til flis, er fjorgammelt brænde, der står i skoven til op-

43 
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arbejdningen finder sted. Vandindholdet ligger mellem 30 og 
40%. Alle arter brænde anvendes, ligesom der aflægges såvel 
stangbunker som brænde på meterlængde. Maximumdimen
sionen for oparbejdning på flishuggeren ligger på 20- 25 cm -
noget afhængigt af retheden. 

Foruden skovbrænde oparbejdes en del savværksskaller. 
Oparbejdningen finder sted på distriktets nåletræsavværk, 

hvor der er opstillet en stationær flishugger. Huggeren er af 
svinghjulstypen, den er udstyret med 2 knive og trækkes af 
en 45 HK. elektromoter med kileremtræk. Maskinen er hjem
melavet, og den oparbejder en flis s0!ll omtalt af dimension 
op til tommelfingerstørrelse (se fig. 9a). Knivenes indstilling 
og vedligeholdelse er vigtig. Man regner her med, at et sæt 
knive skal slibes efter oparbejdning af godt 25 rm flis. Der 
medgår pr. gang 1/4-1/2 time med slibning og montering af 
knivene. 

En hugger af ovennævnte type vil koste 5- 6.000 kr. i frem
stilling. 

For nylig er endvidere en ombygget kvashugger (se fig. 10) 
taget i anvendelse til oparbejdning af brændslet. (Kvashugge
ren er fremstillet af H. F. NIELSENS Maskinfabrik, Haslev, 
telf. 73). Huggeren, der har en speciel tandhjulsudveksling, 
er udstyret med 2 knive og hugger grene og kvas op til 9 cm's 
tykkelse. Maskinen kræver en traktor på 20-25 HK., og den 
koster ca. 8.000 kr. i anskaffelse. Erfaringerne med denne 
grovere flis (se fig. 9 b) er små, men indtil dato har den ikke 
voldt nogen problemer. 

H. F . NIELSEN'S Maskinfabrik kan påtage sig at levere flis
hnggeren efter specifikation. 

Det er distriktets erfaring (i modsætning til erfaringer med 
andre flishuggere), at opflisningen går lettest, når stykkerne 
ikke er alt for lange - formentlig er længder på ca. 2 meter at 
foretrække . Længere og dermed tungere emner har en tilbøje
lighed til at hoppe på knivene. 

En del træ kan ikke uden videre gå i flishuggeren - dette 
gælder en del knudetræ og krogede emner. Skal sådant træ 
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Rydningssaven i ny forbedret 
udgave giver Dem mulighed for 
at rationalisere arbejdet og 
nedsætte omkostningerne 
ganske betydeligt ved: 

Busk- og kratrydning 
Udtynding 
Opkvistning i gran 
Fældning af bjergfyr og juletræer 
Græsklipning i kulturer m.m. 

COMPANION er en speciel 
fremstillet rydningssav af svensk 
fabrikat, der trods sin robuste, 
men enkle konstruktion, er den 
letteste og billigste rydningssav 
på markedet. 

Ring eller skriv efter specialbrochure og aftal tid med os for 
en demonstration. 

FORST· OG JAGTHUSET 
GL. KONGEVEJ 119, KØBENHAVN V. TELEFON HILDA 3030 



Danmarks eneste 
specialfirma 
for kaedesave 
praesenterer: 

De tjener mere med en DOLMAR-CX mar

kedets hurtigste og stærkeste een-mands 

kædesav. 

PRIS, KVALITET OG SERVICE, alt taler 

for DOLMAR. 

En DOLMAR-CX, komplet med sværd og 

kæde koster kun kr. 1950,00. 

Da salget sker direkte fra importør, kan De 

hos os også købe rese rvedele til nettopriser. 

Motorsaven leveres på alm. 12 måneders 

konto eller på vor special-konto ,,6 + 6", hvor 

De kun betaler i skovfældningssæsonen fra 

oktober til marts i 2 år. 

Vor service er uden sidestykke, og garanterer 

Dem imod kostbare tidstab. Ved eftersyn og 

reparatione r får De gratis tilsendt erstatn ings

sav under hele perioden . 

En gang DOLMAR - altid DOLMAR 

'1' 1 , 
• Højeste skærehastighed (140 cm 2/sek.) 

': I • 8 HK benzinmotor med 
, I membrankaburator • 

• Automatisk smøring. 
• Velafbalanceret med flad form. 
• Vibrations- og lydsvag. 

; • Afprøvet med kæde og sværd. 
. • 12 mdr. garanti på nye save. 

• 3 mdr. garanti på reparationer. 

• Gratis på prøve i 3 dage. 
• Brugte save tages i bytte. 
• Fordelagtige kontosystemer. 
• Reservedele til nettopriser. 
• Erstatningssav under reparation. 
• Fuld tilfredshed - eller pengene tilbage. 

Ring og aflal JemonI/ra/ion eller Jkriv ejler yder/igere oplysninger. 

SCANDIA-TECHNIQUE - BANGSBO PLADS 53 - VANLØSE TLF. (01)746100 
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oparbejdes rationelt til et større fyringsanlæg, foreslås det 
først flækket af en multisav inden opflisningen . 

Fastmassetal m .m. : 
(Undersøgelse udført på Holsteinborg 1960/61 af J . E. 

HANOBERG) . 

Emne 

t rm fjorgammelt skovtørt bøge
knippel 5- 15 cm. , , .. , . ' . . 

l rm fjorgammelt egeknippel ., 

l rm fjorgammelt, skovtørt ege-
brænde, , ... . . . . , , 

3 rm granudskær ' . ".,.", . ' .. . 

8 raftebkr. af gammel bog. , , , ' .. . 

Vandindhold 
(!lisen) 

Fastmasse Flis % af 
l'm/bkr, fastmasse totalvægt 

0,57 0,34 35.7% 

0,48 0.30 41.4 % 

0.56 0,30 40,4 % 

45.9% 

0.40 0,30 
(gennemsnit!.) (gennemsnit!.) 

3 rm bøgeknippel, g!. bøg . .. , . ' , ' 0.59 (gns!.) 0,34 (gns!.) 

(Ingen af bunkerne eller rummetrene afviger i ydre mål 
væsentligt fra normen på distriktet). 

Fastmassetallet på flisen kan i øvrigt variere en del. Blæses 
flisen sammen f.eks. i lade eller på vogn, kan den pakkes 
meget tæt. 

Oparbejdningens organisation: Som det er nævnt, er flis
huggeren stationeret på distriktets savværk nogle få kilome
ter fra slottet og flisfyret. Oparbejdningen udføres af een 
mand (her lastbilchaufføren), der selv henter brændet i sko
ven, oparbejder det, og kører den færdige flis videre med 
lastbil til flisladen ved siden af fyret. Der er tillige fornylig 
konstrueret en speciel flisvogn til denne transport med en 
kapacitet på 12 rm flis. Pålæsning af flis sker ved direkte op
blæsning fra flishuggeren . 

Midt i laden, der har cementeret gulv, er gravet en stor lige
ledes cementeret tragt, fra hvis bund en remtransportør brin
ger flisen op til flissiloen. Omkring tragten er plads til 2- 3 
ugers forbrug af flis. 
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KedeThue • NiC5GARD. 

I Lagerrum 

G 

K 
o 

1012345 
I I ! m 

Fig. 11. 
K: Kedel , O: Trækkanal, G: Forfyr med silo, V: Brandlem, Y: Transportør. 

Kapaciteten ved flishuggeren opgives skønsvis til produk
tion af en vognladning flis på 1/2 time eller 1/2 time til 7 rm 
flis. 

Flisen afregnes til skoven med 13 kr. pr. rm flis, en pris, 
der er kalkuleret udfra en øjeblikkelig knippelpris på 18 kr. 
pr. rummeter. 

Det skal til slut anføres, at Holsteinborg også har erfaringer 
med et mindre fyr af Tranåsfabrikat (se senere omtale) . 
Dette er opført på Kulgravgård. 

Flisfyringsanlæg på Næsgård 

(oplysninger meddelt af skovrider CHR. SMITH) . 

Anlægget er opført i 1960 af Del Classenske Fideicommis til 
opvarmning af Næsgård Landbrugsskole, avlsbygninger 
m.m. 
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Grundplan af kedelrum. NÆSGÅRD. 

til ekorsten til .koraten 

x 

l o l 3 4 5 
I I I I I m 

Fig. 12. K: Kedel, G : Forfyr, 
O: Trækkanal, X: Oliefyr til sommerfyring. 

Forfyr og kedel er leveret gennem firmaet BERTELSEN OG 
PERONARO, Frederiksberg Bredegade 5, København F, og 
projektering og bygning er udført ved ingeniørfirmaet OLAF 
ELLER N og VILLUM HANSEN, Tømmergade 4, Nykøbing F. 

Fyringsanlægget: 
Kedelanlægget består af 1 stk. 40 m 2 og 1. stk. 50 m 2 Osby 

levo kedel, type S. se (fig. 11 og 12). 
Forfyrene er 2 stk. Osby Ideal, CL/sia 3 - hver med 3 

træklåger og 3 flisdelere (hærder). 
Over hvert forfyr er op muret en fTisbeholder med indven

dige mål: 75 X 200 X 350 cm - svarende til et rumindhold på 
ca . 5m3 . 

Foruden forfyrene er der til den ene kedel monteret et olie
fyr til brug i sommertiden og som reservefyr. 

Brændslet: Der fyres med en blanding af flis og savsmuld 
som regel i forholdet 2: 1. Men i øvrigt i variable forhold. 

Flisen er temmelig grov - den indeholder således en del 
splinter fra det oparbejdede savværksaffald - og en blanding 
med savsmuld er formentlig nødvendig. 
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Det normale daglige forbrug af brændsel i fyringssæsonen 
ligger på 5 rm grov flis og 2 rm savsmuld, med henholdsvis 
20 og 40% vand (procent af friskvægt). Der fyres normalt kun 
i en kedel ad gangen . 

Tilførslen af brændslet til flisbeholderne finder sted med 
skrabetransportøren (Y på fig. 11). Denne udmunder i det 
brandsikrede fyringsrum II. Flisen fordeles oven over kedelc 
rummet III. Fra transportøren fordeles flisen ad slidske til de 
to i1isbeholdere. N år flisbeholderen er fuld, ringer en klokke 
som tegn på, at transportøren skal standses. 

Priser : Anlæggets pris har andraget 49 .000 kr. for kedler , 
forfyr og flisbeholdere. Hertil kommer indretning af lager
rum, fyringsrum, aflæsningsgrube (se fig. 13) samt anskaf
felse og opsætning af to stk. skrabetransportører. 

Fremstilling al {lisen foregår på Hesnæs savværk. Som rå
materiale benyttes affald fra firkantskæring (stoklængder fra 
24 "- 48 "), som i skæreriet stables i stativer, der med gaffel
truck køres direkte til flisladen, hvor oparbejdningen sker 
med en transportabel flishugger med separat båndelevator. 

Flishuggel'en er af svinghjulstypen ; den er fremstillet af 
smedemester OLSEN, Moseby. Svinghjulet er lodret og ud
styret med enkelt kniv (540 omdr./min .). Påfyldningsrøret el' 
skråtstillet og har en diameter på 20 cm. Kraftkilden er en 30 
HK elektromotor. Prisen for huggeren er ca. 7.000 kr. excl. 
el-motor og installation samt båndelevatol'. 

Huggeren betjenes af een mand, og der hugges ca. 3 rm 
affaldstræ i timen. 

Som det er nævnt, er flisen temmelig grov. Dette skyldes 
dels flishuggerens ringe omdrejningstal (540 omdr. /min.), 
dels at den kun er udstyret med een kniv. De korte emner, 
hvoraf råmaterialet består, giver desuden nogen splint og fli
ser i materialet. 

Flisen opbevares i to flislader, der tilsammen rummer 
1.200 rm. (Bredden er 6 m, højden 3.5 m). Taget er bølge
eternit, og siderne består af trådvæv (3/1 masker nr. 16) på 
lægteskelet. 
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Fig. 13. Tipning af flis i støbt grube på Næsgård. 

I løhet af 3- 4 måneder tørrer flisen her ved egen varme til 
ca. 20% vandindhold (af friskvægt) . (Undersøgelse udført i 
begyndelsen af 1962) . 

Fra laden læsses flisen med transportør på lastbil og køres 
til Næsgård (en strækning på 5 km). Her aflæsses den ved 
tipning i en støbt grube (se fig . 13), hvorfra den med trans
portøren føres op i lagerrummet I. 

Driftssikkerheden af fyringsanlægget og flishuggeren har i 
det store og hele været tilfredsstillende. 

Savsmuldsfyr i Giesegård Godsforvalterbolig og i 
Giesegård Gartneri 

(Beskrivelserne udarbejdet af skovrider ERLING E. NIELSEN) . 

Anlægget i Giesegård Godsforualterbolig (fig. 14) er opstillet 
samtidig med indlæggelse af centralvarme i godsforvalterbo
ligen, godskontor og arkiv. Der var derfor, inden for de byg
ningsmæssige rammer, mulighed for at vælge en så hensigts-
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Fig. 14. Osby forfyr. Ideal type G. 
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mæssig placering som mulig, ligesom der var mulighed for at 
vælge den kedeltype, der var mest velegnet. 

Kedlen, der blev opstillet, var fra De Forenede Jernstøberier . 
(D.F.J. / typ. J. 8 m 2 varmeflade, 16 kg fast brænde/time, 9.6 
kg flydende/time, støbejern). Kedlen blev leveret med to for
sider. På den ene forside blev forfyret sat i forbindelse med 
nederste låge, medens øverste låge blev blændet med en jern
plade. Den anden forside blev bevaret intakt. Fra denne side 
kan der fyres med almindeligt brænde, hvis det ønskes f.eks. 
i overgangsperioder. Ligeledes er det muligt at afbrænde af
fald, samtidig med at forfyret er i gang. Anlægget blev instal
leret i efteråret 1957, men grundet særlige omstændigheder 
kom fyret ikke i normal drift før fyringssæsonen 1958/59. 

For/gret er af fabrikatet Osby (Ideal, typ. G). Opstillingen 
og mål fremgår af fig. 14. Siloen rummer ca. 7 hl. Under
delen og hærden leveres fra fabrik i ildfast materiale. Over
delen opmures på stedet. De første fem skifter i ildfaste sten, 
resten i hårdtbrændte. Dækket er støbt over en eternitplade . 

Da vi mente, at forfyrets kapacitet var for stort til kedlen, 
blev der i sommeren 1961 taget ca. 20% af hærdens længde 
ved indmuring af ildfaste sten i forfyrets bagkant. 

Smuldsiloen fyldes ved hjælp af en trugformet remtrans
portør. 

Anlægget i Giesegård Gartneri blev opført i eftersommeren 
1958 i forbindelse med et allerede eksisterende kedelanlæg. 
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Gartneri 

S110 

o 
'-----'-----'. m 

Fig. 15. Tranås fyI'. 

Denne kedel er ligeledes fra De Forenede Jernstøberier (D.F.J. 
typ. D. V.O., 5.5 m 2 varmeflade, 11 kg fast brænde/time, stø
bejern). Til dette anlæg valgtes 2 stk. Tranåsovne, model 
1952. Tranåsovnene er kun beregnet til et bestemt antal m 2 

varmeflade. Overstiger kedlen denne størrelse, kan der op
stilles så mange, som er nødvendigt. Dette system giver måske 
en større monteringsudgift, men indebærer den fordel, at der 
efter den ønskede ydelse kan holdes en eller flere ovne i gang. 
(Se senere omtale af Tranås fyr). 

Forfyret er sat til kedlens bagside, men da denne type ke
del giver stærk afkøling af røgen (røgen cirkulerer rundt i 
kedlen), var det nødvendigt at føre røgaftrækket direkte fra 
indfyringslågen til skorsten. Ellers opstår der en meget vold
som tjæredestillation. 

Grundet på kedlens placering var det muligt at føre sav
smuldssiloen op gennem loftet i fyrrummet. I umiddelbar 
nærhed af det rum, hvor siloen rager op, er der bygget et 
savsmuldshus. 

Siloen, der indeholder ca . 20 hl, er fremstillet i jernplade 



466 

og er med en skillevæg delt i to dele, således, at det er muligt 
at fyre kun i et af forfyrene, hvis det ønskes. Da savsmuld
huset er placeret så tæt ved siloen, er der ikke nogen meka
nisk påfyldningsanordning. Savsmuldet fyldes direkte i silo
en med skovl. I øvrigt fremgår opstillingen af fig. 15 . 

Udgifterne ved etablering af de to fyr fremgår af nedenstå
ende: 

Ændring af kedel. . . . . . . . . ....... . 
Forfyr (den del, der leveres af fahrikken) . 
Opmuring af for fyr og forbrændingszone . . 
Silo . ...... . ...... . . . 
Savsmuldstransportør. ...... . ...... . . . 
Savsmuldshus ..... ... .............. . .. . 

Godsforvalter-
bolig Gartneri 

2.000,-
150,
~50,-

400,-
0,-

300,-
550,-
500, -
700,-

0,-
3.800, -

Det årlige forbrug af savsmuld fremgår af nedenstående: 

1958/59 . . .. ....... . . . ........ . . . . . .... . 
1959/60 . . . 
1960/61. ..... . 

r gennemsnit ............. .. . . .... .. . . . . 

Godsforvalter
bolig 

2.770 hl 
2.880 » 

2.700 » 

2.780 hl 

Gartneri 

2.960 hl 
2.725 » 
2.980 » 

2.980 hl 

Råmaterialet - savsmuldet - leveres af Giesegård savværk, 
der i det store og hele kun oparbejder nåletræ. Begge fyr, må
ske dog bedst Osbyfyret, kan forbrænde friskskåret savsmuld 
af frisk skovet træ, men det er klart, at forbruget af savsmuld 
stiger, jo vådere det er. Dårligst brænder begge fyr frisk sav
smuld af frosset træ, formentlig fordi frosset træ giver meget 
findelt savsmuld. Fyring med flis har været forsøgt og går 
godt i begge fyr, hvis flisen ikke er for stor, da der i så fald er 
en vis risiko for ophrænding. Fyring med spåner har lige
ledes været forsøgt, men kan ikke lade sig gøre, idet der, grun
det på det store luftindhold i spånerne, sker en livlig opbræn
ding i siloen. 
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Stop musenes hærgen i skoven med 

Shell En,drex 

Shell Kemikalier 

Shell Endrex 

Gnav på stammer og rødder 
af mus og mosegrise 
er ødelæggende især for 
unge kulturer, og det er 
derfor af stor økonomisk 
betydning, at bekæmpelse 
af disse gnavere er 
effektiv. 

Shell Endrex er det 
effekt ive middel . der kan 
udsprøjtes hele efteråret, 
når gnaverne vender 
tilbage til skovene. 

Shell Endrex anvendes 
mod mus med 0,7-1,2 liter 
pr. ha opløst i 400-600 liter 
vand . Mod mosegrise 
bruges 2 liter Shell Endrex 
pr. ha i 400-600 liter vand. 

Shell Endrex må kun be
nyttes i skove og kun på 
arealer, der er utilgængelige 
for uvedkommende. 

Tal med Deres forhandler 
eller ring eller skriv til 
Shell. Vore konsulenter 
og vort omfattende bro
churemateriale står til 
Deres disposition. 
Forlang brochure. 

A /S Dansk Shell 
Kemikalieafd. 
Kampmannsgade 2 
København V 
Telt. MI 5340 

ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, PHOSDRIN, D-D OG NEMAGON ER SHELL KEMIKALIER 



FRITZ HANSENS EFT. A/S 
Dronnln.enlaade 3, København K 

Lægen 
anbefaler 
Træfodtøj 

Telefoner: 
174 og tl81 

Træskofabrikernes Salgskontor 
Havnen - Køge 

Er altid leveringsdygtig i de forskellige 
Faconer i Træfodløjsbunde 

Mod/ager gerne Tilbud paa al slags Træsko/ræ 

Bøge-, Ege-, Aske-, Birke
og Grankævler købes. 

A/S K A G E R U P 
TRÆVAREFABRIK 

Kagerup 
Telefon: Helsinge' 

LANDKREDITKASSEN 
yder laan i landbrug, skov- og havebrug paa øerne. 

Tilbud kan gives til rentefod 31/ 2, 4, 41 / 2, 5, 51 / 2, 6, 
61/ 2 og 7 pet. i 60-aarige, 30-aarige og lO-aarige laan, 
samt gru ndfor bedringslaan. 

Creditkassen for Landejendomme 
ANKER HEEGAARDSGADE 4, KØBENHAVN V. TLF. CENTRAL *9635 

Eg,Lærkog 
Douglas 

købes til specialbrug 

KARSHOLTE SAVVÆRK 
v/H. Barner Jespersen. Dianalund 

tlf. Dianalund 77 

Gu/vlræ og Snitgavn 
af bøg købes 

C. C. HANSEN A/s 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

Ringstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 
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Da savværket ikke har nogen savsmuldssilo, og da læsnin
gen af savsmuld er besværlig, bliver savsmuldet blæst direkte 
fra savsmuldsugeranlægget ud i vognen. Vognen er special
bygget med en meget stor kasse. I fyringssæsonen passer det 
omtrentlig med, at vognen, når den er fuld, kan køres til et af 
forbrugsstederne. De ovenfor nævnte forbrug er således base
ret på frisk savsmuld. Forbruget ville sikkert være mindre, 
hvis man på savværket havde en tilstrækkelig stor silo, så 
savsmuldet er brændt sammen før fyringen. Nogen udtørring 
sker i savsmuldshuset, men ikke megen. 

Med hensyn til fyrenes pasning består det væsentligste ar
bejde i fyldning af savsmuldssiloen. I godsforvalterboligen, 
hvor siloen er forholdsvis lille og opbrændingsrisikoen stor, 
da Osbyfyrets overflade er væsentlig større end Tranåsovne
ne, er det nødvendigt at fyre 3-4 gange dagligt. Den enkelte 
påfyldning tager i gennemsnit ca. 5 min. Anlægget i gartneriet 
fyldes een til to gange daglig, men påfyldningen kan evt. sky
des en dag over. Udover påfyldning af savsmuld skal fyrene 
renses for aske og slagger. Askemængden er relativ lille. Store 
mængder går bort som flyveaske (stærk træk - stor skorstens
temperatur). Osbyfyret renses for aske ca. hver 14. dag, Tra
nåsovnene daglig. Slaggedannelsen (sammensintring af uor
ganiske dele i savsmuldet) er stor i Osbyfyret og kræver en 
udrensning hver uge. I Tranåsovnene er slaggedannelsen 
meget lille. 

Selve kedlen forurenes meget lidt. Der aflejres en del flyve
aske, som let fjernes. Da forfyr og forbrændingskanal skal 
renses under et, skal der være god plads foran fyret, hvilket 
især gælder Osbyfyret. 

Begge anlæg arbejder bedst ved høj temperatur i kedlen. 
Det er derfor en fordel, hvis anlægget er forsynet med Shunt
ventil. Ved Osbyfyret kan det knibe med at sætte temperatu
ren ned i overgangsperioderne. I så henseende er det todelte 
Tranåsfyr bedre, idet man her kan køre med det ene fyr med 
høj temperatur, når der ikke ønskes så megen varme på an
lægget, og med begge fyr, når der ønskes fuld varme. 
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Begge fyr kan reguleres automatisk, men reagerer langsomt 
overfor ændrede trækforhold. Især kan det være vanskeligt 
at dæmpe Osbyfyret ned, hvis trækforholdene ændrer sig fra 
at være dårlige til gode, f.eks. opklaring efter tåget og diset 
vejr. I.igeledes kan det være vanskeligt, hvis der ønskes me
gen varme, a t dæmpe fyret ned igen, når det har haft fuld 
træk. 

Generelt må siges, at begge fyr arbejder bedst og med fær
rest gener, f.eks. røgudvikling ved påfyldning, jo højere si
loen er. Siloen i gartneriet er god, medens den i godsforvalter
-boligen er for lav, men det var under de givne forhold umu
ligt at lave en højere. 

Der er således hos begge fyr visse gener. Disse kan efter 
vore erfaringer sammenfattes i: Nogen træghed overfor auto
matisk regulering. Aske- og slaggedannelser, der vel er på 
størrelse med et koksfyrs, men mindre end i et brændef'yr. 
Røgudviklingen ved påfyldning, især hvis siloen er lille. Des
uden det manuelle arbejde med påfyldningen. Dette arbejde 
kan imidlertid lettes ad mekanisk vej . Tillige er fyret plads
krævende - også i højden, og savsmuldet meget pladskræ
vende. 

Som modvægt overfor disse gener kan kun anføres de øko
nomiske forhold: Udnyttelse af et meget billigt og ofte ganske 
usælgeligt affaldsprodukt. En opstilling af en økonomisk kal
kule er på det givne grundlag umuligt, bl.a. fordi vi ikke ken
der anlæggenes levetid, og desuden fordi vi heller ikke ken
der den udviklede varmemængde. Yderligere vil en sådan 
kalkule også være afhængig af de lokale afsætningsmulighe
der for savsmuldet. 

Ved de interne posteringer bliver fyringsanlæggene debi
teret savsmuldet med 30 øre pr. hl. Til denne pris kan det 
savsmuld, der ikke anvendes i fyrene, sælges, men om det 
var muligt at sælge det hele til denne pris bet"ivles. Går man 
ud fra denne hL-pris, er den direkte udgift til savsmuld 800-
900 kr. pr. fyr. 

U dgiften til transport af savsmuld er ret stor, men vil især 
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være afhængig af på- og aflæsningsforholdene. Er disse ikke 
gode, kan udgiften til transport meget let hlive større end ud
giften til selve savsmuldet, selv over ret korte afstande. 

Trolle Ljungby 

Jagmastare K. MOLDENHAWER skriver 1957: 

I »Skogen« nr. 12 1952 skrev jeg bl.a. at: »Skovbruget kan 
altid levere brændet i den ønskede form, fra metertræ til 
»flis««, og efterlyste i omtalte artikel specialkonstruerede 
hrænde- og flisfyr, stokers m.m. 

For at vise træflisens konkurrencekraft overfor andre 
brændselsarter er der behov for praktiske forsøg over en læn
gere periode. J eg ved, at sådanne finder sted forskellige ste
der, men nogen resultater har jeg ikke set. Det kan måske 
derfor være af interesse med en kort rapport over resultatet 
af flisfyringen på Trolle Ljungby. 

Min daværende chef, greve C. A. TROLLE vV ACJ-ITMEISTER, 
som var meget interesseret, bevilligede fornøden kapital, 
hvorefter følgende anlæg blev opført. 

Brænde og afl'aldstræ af nål, som ligger overdækket i sko
ven, køres med bil eller traktor til flishuggeren. Denne er en 
))Ljungby-tugg« med elektromotor og ekstra blæser monteret 
på samme ramme. Hele aggregatet er udstyret med aksel og 
to hjul, så det kan flyttes, hvorhen man ønsker. 

Brændet stoppes direkte i flishuggeren fra bil eller traktor, 
og flisen blæses op i flislageret, der ligger oven over kedel
rummet (se fig. 16). 

I kedelrummet har man foran en gammel Norrahammar 
brændekedel, (årgang 19~H, 18.2 m 2 hedeflade, 1 O sektioner) 
monteret et Osby-Special forfyr med øget magasinvolumen, 
så der bliver plads til 2.3 rm flis. Forfyrets påfyldningslåge er 
anbragt i flislagerets gulv. 

Forfyret er på renselågen udstyret med en »gengasvelltil«. 

44 
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F11sfyringsanlæg, TROLLE LJUNGBY. 

Flislager 

Termostat 

l 2 

(omtrentligt mAl) 

Fig. 16 

.-------HSkor
sten 

III 

Den gamle kedel er ~ efter at risten er taget ud - udmuret så
ledes, at forbrændingsgasserne cirkulerer mest muligt, før de 
går ud i skorstenen. Mellem kedel og skorsten er placeret en 
røgsuger. Denne dirigeres af en termostat, som er koblet på 
kedlen, hvor termometeret sædvanligvis sidder. Kedlens 
spjæld er lukket, og den tidligere kanal for røggasserne er mu
ret til igen. 

Efter vejrliget stilles termostaten på en for vandet passende 
temperatur. N år denne synker under det indstillede grad
antal, startes røgsugeren, luft suges ind gennem gengasventi
len, op gennem risten, og der sker en heftig forbrænding i fy
ret. Sekundærluft tilsættes i fornøden mængde mellem forfyr 
og kedel. N år vandet har nået den nøjagtige temperatur, kob
ler termostaten røgsugeren fra, og røggasserne går gennem 
den stillestående suger ud i skorstenen. Gengasventilen og se
kundærvcntilen slipper så meget luft igennem, at fyret ikke 
går ud. 
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Flisfyringen begyndte vinteren 1955 og har fungeret siden. 
Om efteråret og om foråret anvendes olie, men fra og med 
den 15. oktober og til og med den 15. april fyres udelukken
de med flis. 

På grund af at samme bygningskompleks - slottet, kontor
lokaler, garage m.m., sammenlagt ca. 6.000 m 3 - tidligere 
opvarmedes udelukkende med olie, har man kunnet få gan
ske pålidelige sammenligningstal. Normalt olieforbrug pr. 
døgn ligger omkring 215 liter. I to sæsoner (1955-56 og 1956-
57) har denne oliemængde været erstattet med 2 rm flis. 

For tiden (1957) ser kalkulen herefter således ud: 

215 liter olie .... . . . . . ....... . . . ....... a kr. 0.213 kr. 45.80 
2 kbm. affaldstræ stoppet i flishuggeren ..» »17 .00 kr. 34.00 
Ekstra for f1isfyring pr. døgn ......... . .. » a 3.00 » 3.00 
Til forrentning og amortisering af kr. 

15.000,00 pr. døgn (anlæggets pris) .... a a 8.80 » 8.80 
- ----- -

kr. 45.80 kr. 45.80 

På 180 døgn skulle således 1584 kr. kunne anvendes til 
forrentning og afskrivning af anlægget. 

Næste etape i vort »varmeprogram« indebærer, at opvarm
ningen af 13 stk. 2- 3 værelsers lejligheder, som nu opvarmes 
med 33 cm langt brænde i upraktiske køkkenkedler, skal ske 
fra en anden varmecentral, hvor brændslet skal være træflis 
eller savsmuld. Derved bliver amortiseringsomkostningerne 
endnu mindre, fordi det sammenbyggede flis aggregat, der 
har kostet ca. kr. 10.000, herved kommer til at opflise et dob
belt så stort kvantum brænde. 

Eksperimentet har vist, at man ved opvarmning af større 
bygningskomplekser med fordel kan anvende træflis, som 
det er sket på Trolle Ljungby. 

I 1962 er det beskrevne nye anlæg i drift, og de to anlæg 
demonstreres gerne for interesserede. 

44* 
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Bavelse 

(Nærværende oplysninger er meddelt af hofjægermester, baron E. How
DEN-RoNNENKAMP HOLeR, forvalter A. JØRGENSEN samt ingeniør OTTO W . 

RASMUSSEN). 

B aveIse gods har i sommeren 1961 etableret et flisfyrings
anlæg til opvarmning af Bavelse hovedbygning og avlsgård 
samt til korntørringsanlægget. Varmtvandsbehovet i sommer
tiden dækkes af et mindre oliefyr i godsets hovedbygning. 

OTTO vV. RASMUSSEN'S rådgivende ingeniørfirma (Ny 
østergade 5, Næstved, teIf. 72 06 25) har forestået projekte
ringen og bygningen af hele anlægget. 

Fyringsanlægget . 
Kedlen er en Tassokedel, type E. 2 på 22.8 m 2 hedeflade med 

en anslået ydelse på ca. 8.000 kcal/m 2, svarende til ialt 
200.000 kcal/h. Kedlen er anskaffet sommeren 1961 og har 
virket godt. En termostatstyret oventryksblæser, anbragt i 
kedelrummets ydermur, giver vedvarende og konstant fy
ring. 

Kedlens pris er ca. 9.000 kr. 
Forfyret er udstyret med 2 hærder og 2 træklåger. Hærder

ne er fremstillet af det ildfaste materiale, Pyromax. Fyret er 
opmuret med en dobbelt halvstensmur, det rummer en t1is
beholder på 30 hl. Temperaturen i forfyretnår 1.000- 1.100°C. 

Hele fyringsanlægget er anbragt i den ene ende af en lade, 
hvor der er indrettet et forskriftsmæssigt brandsikret rum . 
Af hensyn til brandsikkerheden er der ca. 1/2 meters fri
højde mellem forfyrets flisbeholder og loftet. Flisen opbeva
res på loftet, hvorfor der under fyringen indskydes en tragt 
mellem loft og silo. 

Fyringsanlæggets krav til brændslet m.m. 

Brændslet er bøgeflis af ærtestørrelse, et homogent mate
riale, hugget af l år lagret træ. Fyret er bygget til den ne His. 

Pasningen af fyret indskrænker sig til påfyldning af flis 
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speciel' yggel' for skovbrug 

ROBUST 
ØKONOMISK 

BUHGARTll5 
IO og 13 hk. 
Sachs diesel i begge 
størrelser. Overlegen 
kraft, meget handy 
og let at betjene. 

Følgende redskaber 
anbefales: 
fræseorgan, 90 cm 
arbejdsbredde, ven
deplov - kultivator 
5- eller 7 tands. 

BUHGARTl T5 
13 hk. diesel 
Uforlignelig special
traktor til skovbrug. 

Skovfræser 90 el. 70 
cm. - plantebor . kul
tivator - fingerklip
per - vendeplov. 

BUNGARTl 17 
20 hk diesel 
Den kraftigste spe
cialtraktor til skov
brug. 
Stort redskabspro
gram: Skovfræser 70 
og 90 cm.-plantebor 
- kultivator - slåma
skine - fingerklipper
vendeplov. 

HOVEDVEJEN 219 

Aut. forhandler for Fyn 
og Jylland: 

SVEND CARLSEN 
Aasum pr. Agedrup, 
telf. Marslev 200 

EFFEKTIV 

GLOSTRUP. TLF.: (Ol) 965595 

Aut. forhandler for Bornholm: 

THORGNY LARSEN, 
Dr. Kabellsvej 28, 
Rønne, tclf. kønne 376 

Aut. Bungartz forhandler for 
Lolland-Fals'er. 
A/S NIELSSONS 
MASKIN
FORRETNING 
Nr. Alsev, telf. øster 
Kippinge nr. 5 og 155 
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AVNBØG 
i Dimensioner 

fra 30 cm Diameter i Top og opefter 

i faldende Længder 

købes 

SKANDINAVISK SKOLÆSTFABRIK A/S 
AlDERSROGADE 3 . KØBENHAVN ø 

TElF. RYVAN 9401 
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morgen og aften. Der bruges pr. døgn ca. 2t rm træ, hvilket 
svarer til ca. 4 rm eller 40 hl flis. Den tid, der medgår til pas
ning af fyret, bliver alt i alt en halv times tid daglig inel. 
fjernelse af lidt slagger. 

Driftssikkerhed. Anlægget har i den forløbne periode været 
absolut driftssikkert, men overtryksblæser og termostat kan 
ikke undværes, når anlægget skal passe sig selv. 

Anlæggets pris,' 

Flisen. 

Kedel. . . . . . . . 9.000 kr. 
Forfyr . . . . . . . . . . . . .. 5.000» 
Cirkulationspumpe. . .. 1.000 }} 
Skorsten . . . . . . . . . . . .. 3.000» 
Flish ugger . . . . . . . . . .. 5.500 » 
Elektromotor. . . . . . . .. 4.000» 
Diverse. . . . . . . . . . . . . . 2.500» 

Ca. ialt .. . ... . .... . .. 30.000 kr. 

Flisen oparbejdes af bøg aflagt i stangbunker. Oparbejd
ningen finder sted efter en lagringstid i skoven på ca . 1 år. 

Transporten fra skoven til flishuggeren besørges af avls
gårdene i ledighedsperioder. Det samme gælder oparbejdnin
gen og videretransporten til flissiloen. Stangbunkerne (2t 
rm) afregnes med en pris på 32 kr. 

Oparbejdningen finder sted på Næsbyholm gods, der an
vendes en Er-Jo type 205 flishugger indkøbt direkte fra Sve
rige 1961; huggeren drives af en ca. 40 HK elektromotor 
(Thrige). Flishuggeren går godt, idet det dog er en forudsæt
ning, at knivene er velslebne. Der anvendes 1 sæt nyistand
satte knive/dag. 2 mand oparbejder 16 bk. /dag (48 rm flis), 
hvilket svarer til 5 kr. /bk. Maskinerne koster 6 kr. /timen sva
rende til 3 kr. /bk. 

Den oparbejdede flis køres til Bavelse gods, hvor den ved 
hjælp af en d landbrugets gamle topknusere (Flemstofte fa
brikat) blæses op på loftet over fyret - her findes lagerplads 
til ca. 3 ugers forbrug. 
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Fig. 17. 

Flisen »tager en smule varme« på loftet, men ikke i gene
rende omfang. 

Topknuseren drives a f en 15 HK el-motor. 
Kommentarer. Godset anser det beskrevne anlæg for at væ

re udmærket fyldestgørende. Det har arbejdet driftssikkert. 
Organisationen af flisoparbejdningen er ikke helt så hensigts
mæssig, som den kunne være. Det havde i dette tilfælde væ
ret mere hensigtsmæssigt, om flishuggeren var placeret på 
Bavelse i nærheden af fyret. 

Man regner med ved brugen af flis at spare 4-5 kroner i 
døgnet i forhold til oliefyring. 

Olie: 200 liter a 23- 24 øre svarende til 45- 50 kr. i døgnet. 
1 stangble a 32 kr. ind. arbejdsløn svarende til 40- 45 kr. i 

døgnet. 
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Fig. 18. Termostatstyret spån fyringsanlæg, skematisk. 
Ydeevne: 300,000 kgcal pr. time. 

På grundlag af de erfaringer, der er høstet på Bavelse og 
andre steder, har OTTO W. RASMUSSEN konstrueret et flisfyr 
som omstående tegninger. Anlægget kan, som det fremgår, 
fremstilles i mange størrelser. Fig. 17- 18 og 19. 

»Til forfyret, som er termostatstyret, kan anvendes flis af 
alle træsorter, samt savsmuld, maskinspåner og barkspåner. 

Ved fyring med spåner iblandes 50 % savsmuld. 
Forfyret kan fremstilles til ydelser fra 10.000 kgeal pr. time 

til 1.000.000 keal pr. time. 
Der kan anvendes meget fugtigt brændsel, idet forbræn

dingen sker ved en temperatur på 1.000- 1.100°C, hvilket be
virker total udnyttelse af træaffaldet og meget små askemæng
der. 



476 

_ . . _._.-

I 

Ilc"" ......... 

SiLo 

Sn..<J!. A - A 

o~~~~ __ ~1~~~~~2.m. 

Fig. 19. 

Kedelbelastning kan regnes som ved oliefyr, når skorstens
forholdene er tip top i orden. Opmuringen af flisfyret, her
under støbning af hærder, kan udføres af den lokale murer
mester, Riste og låger kan fås som standardenheder«. 
(OTTO W. RASMUSSEN) . 

Tranåsovne 

(Beskrivelse udarbejdet af ingeniør L. KALTOFT, A/ S Dansk Flis(yring). 

Igennem 15 år har AB. Tranåsugn, Tranås, Sverige frem
stillet forfyr for træfyring. Resultatet af disse års arbejde i 
forbindelse med indvundne erfaringer er blevet en vel gen-
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A/S 

D 
A 
N 
S 
K 
F 
L 
I 
S 
F 
Y 
R 
I 
N 
G 

DANSK FLISFYRING 

I "SAXLUND" HELAUTOMATISKE FYRINGSANLÆG 
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nemtænkt, solid og billig forovn, der kan monteres på enhver 
almindelig kedeltype. 

I Sverige, hvor fyrene er opstillet i stort tal, hører man kun 
om tilfredshed, og her i landet, hvor Tranåsovnen i de senere 
år har vundet stadig større i)ldpas, har man høstet gode er
faringer med denne relativt nye form for træfyring. Særlig 
velegnet er disse forfyr for savværksejere, funktionærer m.v. 
i træindustrien, som i forvejen kender fordelene og ulemperne 
ved brændslet (transport, støv plage m. v.). 

Der er også grund til at indskærpe, at forovn og kedel 
må være rimeligt dimensioneret i forhold til varmeforbruget 
(ikke overdimensioneret). 

Tranåsovnen, der fremstilles i 2 modeller, har den abso
lutte fordel, at den brænder bedst med grønt savsmuld eller 
flis, eventuelt blandet. (N år brændslet er grønt, finder der så 
godt som ikke opbrænding sted i flisbeholderen). Ved fyring 
med ren flis, skal denne dog have en passende størrelse, ikke 
for stor, for at undgå at gasserne siver op gennem »det åbne 
brændsel« i beholderen. (Op til ærtestørrelse i gennemsnit. 
Der tolereres dog enkelte længere stykker) . Over en fyringssæ
son bruges ca. 300 hl savsmuldjflis i løvtræ pr. m 2 hedeflade 
beregnet efter de mindre kedler, noget mindre for større ked
ler, hvilket igen vil sige, at en beholder af normal størrelse, 
ca . 4 hl skal fyldes 2 gange i døgnet, hvorefter fyret passer sig 
selv . Hvor pladsforholdene tillader det, kan beholderen na
turligvis efter ønske leveres, så den rummer brændsel til flere 
døgns forbrug. Tilslutningen til beholderen på ovnens over
side er, som billedet viser, rund, hvilket betyder, at beholde
ren kan drejes netop i den retning, som passer bedst for på
fyldning, ligesom beholderen let kan løftes ar-ved eventuel 
midlertidig fyring med større brænde. 

Som bekendt findes der, særlig i friskt træ, stærke syrer, 
som kan virke tærende på en stålpladekedel- eller ovn, Tra
nåsovnen er derfor fremstillet helt af støbejern, med diverse 
tilbehør af krom-nikkelstål, som er mere modstandsdygtigt 
overfor syrer. Heller ikke den høje temperatur midt i ovnen 
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Fig. 20. Tranåsforfyr. Model 52. 

har skadelig indvirkning på tlisdeleren, der tåler op til 1100° 
C, tværtimod har man erfaret, at forgasningen i forovnen 
virker mere beskyttende på selve kedlen end f.eks. traditio
nel træfyring. Tranåsovnen kan leveres enten for opmuring 
af en ildfast forbindelseskanal mellem kedel og ovn som vist 
på fig. 20, eller med et højisoleret forbindelsesrør, hvilket 
sidste betyder, at man selv på nogle få minutter kan montere 
Tranåsovnen på sin kedel. For- og efterår, hvor behovet for 
varme ikke er så stort, samt om sommeren, når der kun fyres 
for varmt vand, kan Tranåsovnen brænde langsomt uden at 
slukkes eller ryge. 

Et rationelt tilrettelagt fabrikationsprogram samt en ud
præget standardisering har haft til følge, at prisen på Tranås
ovne kan holdes på et lavt niveau, således er prisen for mo
del 52 som vist på fig. 20, til en 4 m 2 kedel inel. beholder, ud
muring m.v. mindre end 1.000 kr. Model 02, der har noget 
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større kapacitet, og som er monteret på hjul, anvendes til 
kedler på op til 6 m 2 hedeflade, medens det til større kedler 
på op til 20 m 2 hedeflade anbefales at placere flere ovne i se
rie med fælles brændselsbeholder. Af ovenstående ses, at et
hvert behov for træfyringsanlæg vil kunne tilfredsstilles med 
en kombination af Tranåsforfyr, når blot kedlen er mindre 
end 20 m 2 . Til større kedler vil A/S Dansk Flisfyring anhefale 
automatiske stokerfyrede anlæg af det norske fahrikat Sax
lund (se senere omtale). 

Mindre, træbearbejdende industrier, savværker m.m., for 
hvilke fyringen tidligere har voldt både tekniske og økonomi
ske problemer, har i Tranåsovnen fået en god og stabil hjæl
per i det daglige arbejde. Endelig har det i praksis vist sig, at 
der i gartnerier, parcelhuse, bagerier og mange flere virksom
heder, som har brug for varme, er noteret en økonomisk ge
vinst på 20- 50% på de årlige brændselsudgifter ved fyring 
med flis/savsmuld i Tranåsovne. Denne gevinst i forhold til 
tidligere fyringsrnetoder og fyring med importeret brændsel 
er naturligvis afhængig af de lokalt opnåelige priser på af
faldsbrændslet. 

Glorup Gods 

(Oplysninger meddelt af inspektør CHRISTENSEN). 

Greve L. MOLTKE-HUITFELD har i oktober 1961 etableret 
et flisfyringsanlæg til opvarmning af Glorup avlsgård og med 
opvarmning af et eventuelt korntørreri for øje. 

Anlægget er projekteret af H. P. KNUDSENS rådgivende in
geniørfirma, Odense, og smedearbejdet er udført af godsets 
smed, smedemester A. WILSTED. 

Kedel. Der er installeret en D.F.J. kedel model DV I med 
15 .3 m 2 hedeflade. Største ydelse er 114.000 kcal/time. 

Forfyrei (fig. 21 og 22) består af 3 stk. »Tranåsugnar« mo
del 1952. Ovnene er monteret på en 10 mm dørkplade, der 
ved hjælp af fire ben af 2 1/ rør er hævet op i højde med indfy
ringslågen på kedlen. 
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Kedelanlæg. GLORUP GODS. 

z 

K 

l l 
~----ll m f-------i! m 

Fig. 21. Fig. 22. 
K: Kedel, O: Trækkanal (Forbrændingskanal), Z: Flisbeholder, 

I : Indfyringslåge, G: Forfyr (herimellem trækkanaler). 

De 3 stk. forfyr, der efter fabrikkens opgivelse er beregnet 
til 3 m 2 hedeflade/stk., står side om side med en indbyrdes af
stand af 4 cm. I disse mellemrum tilføres der sekundær luft 
til forbrændingskanalen gennem forskydelige regulerings
spjæld. Forbrændingskanalen, der er ca. 60 cm lang og mu
ret af ildfaste sten, forbinder forfyr og kedel. 

Flisbeholderen rummer ca. 1.5 m 3 flis (15 hl), og den ender 
forneden i en tragt, der passer til toppen af de 3 fyr (se skit
sen) . 
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Fig. 23. RHmateriale - gransk aller på Glorup savværk. 

Flere forfyr kan om nødvendigt tilsluttes, ligesom man kan 
nøjes med at fyre i et eller flere fyr efter behov. 

Kedeltemperaturen reguleres ved en almindelig trækregu-
1ator, der regulerer trækspjældene ved hjælp af kæder. 

Brændslet. Der fyres udelukkende med oparbejdede gran
skaller fra godsets savværk (se fig . 23). Forbruget har i gen
nemsnit i den forløbne fyringssæson været 1 t rm flis i døgnet, 
og fyrene bliver tilset 2 gange daglig med udrensning af slag
ger på ristene i forfyrene samt påfyldning. 

Påfyldning af flisbeholderen sker ved hjælp af en rem
transportør med skrabere (se fig . 24) fra et større flislager. 
Opfyldning i transportøren sker med skovl. 

Flisen. Råmaterialet består som nævnt af savværksaffald. 
Dette oparbejdes af en Er-jo flishugger, typ. 160 fra TrO. och 
Bygge lVJek . Verkstad, Ljungby, Sverige. (Se fig. 4 og 5). Hug
geren er transportabel, og er her ved påsvejsninger gjort egnet 
til transport j traktorliften. 

Flishuggeren kræver en motorydelse på mindst 30 HK -
godset anvender dog en 40 HK M.A.N. dieseltraktor - og ka-

45 
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Fig. 24. Transportør til Oisbeholderen. 

paciteten er ca. 6 rm flis i timen, alt afhængigt af træets tør
hedsgrad. (Man bemærker, at råmaterialet er skaller, derfor 
den relativt ringe kapacitet, og de lange splinter (fig. 25» . 
Den største kapacitet opnås i friskskåret træ. 

Særlige krav stilles til knivene, der bør være velslebne. 
Slibning bør finde sted fra 2- 4 gange daglig alt afhængigt af 
træets tørhedsgrad og renhed. 

Oparbejdningen finder sted på savværkspladsen, og flisen 
blæses direkte på vogne. Flishugningen kræver 2 mands be
tjening, endvidere er 1 mand beskæftiget med bortkørsel. 
Opmagasineringen finder sted under åben hjelm. Ved selve 
fyrrummet er plads till måneds forbrug. Flisen, der har en 
størrelse på ca. 1 X 2 cm med enkelte splinter (se fig . 25), op
magasineres i 2- 3 måneder. Undersøgelser over fugtigheds
indholdet er ikke udført. 
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Fig. 25. Flis fra Er·jo huggeren, de største splinter ca. 15 cm lange. 

Priser (1961) . 

Kedlen har kostet. 5.800,00 kr. 
Forfyr, 3 stk.... . . . . . . 1.100,00 » 
Flishugger . . . . . . . . . . . 6.600,00 » 
Skorsten. . . . . . . . . . . . . 1.500,00 » 

Transportør. . . . . . . . . . 1.000,00 » 

Rådgivende ingeniør.. 2.000,00 » 

Smedearbejdet. . . . . .. 1.000,00 » 
------

laIt ca. . 19.000,00 kr. 

Arbejdspriser. Oparbejdningsprisen er ca. 3.35 kr. /rm flis, 
heri medregnet transport til hjelm. 

Transport af flis fra hjelmen til fyret giver en omkostning i 
arbejderløn/rm flis på 1.60 kr. 

Samlede produktionsomkostninger 3.35 kr. 
1.60 » 

4.95 kr. /rm flis . 

45* 
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Ravnsholt Savværk 

(Beskrivelse udarbejdet af savværksejer K. HOLTEN-ANDERSEN). 

Sommeren 1959 etablerede vi to stk. Tranås Flamugn (se 
fig. 20 og 21) til afløsning af et traditionelt trapperistfyr for 
dampkedelanlæg, hvis pasning og påfyldning med alminde
ligt atTaldsbrændsel var alt for tidskrævende og vanskeligt at 
regulere. 

Kedelanlægget er en almindelig damprørskedel for lavtryk 
af ældre type - købt brugt og opsat på savværket 1940-4l. 
Hedefladen ligger formentlig omkring 25 m 2 • 

Anlægget skal trække calorifere til to tørrestuer, opvarm
ning af maskinhal på 1.000 m 2 med kontor og frokoststuer, 
samt levere damp til varmepresse. 

De to forfyr opstilledes i en kælder direkte under kedel
anlægget. Ved fjernelse af den gamle trapperist, kunne det 
ene fyr tilsluttes den oprindelige kanal; det andet ved etable
ring af en ny, dog således, at disse to kanaler samlede for
brændingsgassen inden rørsystemet i kedlen. Over hvert for
fyr monteredes en flisbeholder af højde som kælderrummet 
og med tilslutning til en påfyldningslem i loftet. 

Kedelhusets 1. sal indrettedes som lager for henholdsvis 
flis og savsmuld . Herop blæses der flis direkte fra flishugge
ren og savsmuld fra samtlige maskiner gennem et spånsug
ningsanlæg med cyklon. 

Driftssikkerhed. Anlægget har virket fuldt tilfredsstillende 
og efter hensigten, og de få reparationer, der har været, har 
vi let selv kunnet foretage, ligesom vi selv udførte opstilling 
og opmuring af kanaler og tilslutninger. N år henholdsvis la
ger og flisbeholdere er praktisk anbragt og passende dimen
sionerede, indskrænker den daglige pasning sig til et mini
mum - i hovedsagen bestående af periodevis tilsyn med 
vandstand, tryk og flismængde i beholderne. 

Vi lader kun yderst sjældent fyrene brænde over, men star
ter hver morgen med rensning for aske og lidt slaggedannel-



Hvidgran - Picea glauca 

Hvidgranen er en af hedeskovbrugets gamle pionertræarter. Den er meget hårdfør og nøjsom og 
er især blevet anvendt på de mest udsatte steder i udkanter og i læbælter. Hvidgranens form og 
vækstenergi har imidlertid hidtil vist sig at være så ringe, at Iræarten ikke har kunnet hævde 
en plads i de større plantager, men da raceproblemerne langtfra er tilstrækkelig belyst, er det 
muligt, at man vil kunne finde frem til mere konkurrencedygtige hvidgrantyper. 

Statens forstlige Forsøgsvæsen har hvidgranmateriale til et omfattende raceforsøg, hvis resultater 
det vil blive meget interessant at iagttage. Indtil disse foreligger, vil hvidgranen hovedsagelig 
blive anvendt til læbælter i landbrugsområder og lignende steder. 

I de gamle hegn ses ofte en stor variation fra træ til træ. Bl. a. kan man fmde stærkt blågrønne 
typer, der ser ud Iii at klare klimaet i Vestjylland særlig godt. Et antal af disse træer er af 
H edeselskabets Skovfrøcentral blevet udvalgt og 
opformeret med henblik på anlægget af en frø
have, dels til fremstilling af en »blå" hvidgran
type og dels til fremstilling af hybriden: sitka
gran x hvidgran. 

Et af de udvalgte træer (H. 212) ses på oven
stående billede (det topkappede træ i midten). 

I samarbejde med Hedeselskahels Skov-
frøcentral bringer N ovopa n Træ i n d u
s tri AIS i denne annonce oplysninger om 
skovtræforædlingen. DS 24 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI AJS 
PINDSTRUP . TELEFON 39* 
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se, tænder hvert fyr op med et par sider sammenkrøllede 
aviser med flis over. Dette tager et kvarterstid, og ca. t time 
efter optændingen er der fuldt tryk på kedlen. 

Brændslet, vi anvender, er som omtalt flis og savsmuld. 
Flisen er det bedste, en blanding af flis og savsmuld er ud
mærket anvendelig, hvorimod ren savsmuld ikke kan holde 
tilstrækkelig tryk på kedlen, når denne skal yde sit maksi
male. Småbrænde i stykker på 3 "- 4" kan udmærket anven
des i blanding med flis. Da savværket kun skærer løvtræ, 
kan vi ikke udtale os om nåletræflis og -savsmuld, men vi vil 
antage, at det sidstnævnte i alle tilfælde er bedre end løvtræ
savsmuld, specielt hvis dette er den fine savsmuld fra bånd
savskæring, som har tilbojelighed til slaggedannelse og op
brænding i flisbeholderen. 

Den {lis, vi i hovedsagen anvender, er relativt fin - 10 til 15 
mm, dog med en del trævler og bånd som flishuggeren ikke 
har sønderdelt. Fugtighedsgraden har været som for lufttørret 
brænde, dog har vi med udmærket resultat af og til iblandet 
helt friskskåret materiale. 

Angående forbruget har vi ingen sikre undersøgelser fore
taget, og vi har i øvrigt kørt med en skøn blanding af alle de 
omtalte brændselsarter. 

Prisen på Flamugnan er ca. 800 kr., hertil kommer opmu
ring, flisbeholder etc., varierende efter lokale forhold. 

Flishuggeren (svensk) er stationær, og den blev anskaffet 
samtidig med forfyrene. Desværre har det vist sig, at den ikke 
svarer til forventningerne, idet den er for svag - konstrueret 
som den er til nåletræ. Vi har truffet aftale med fabrikanten 
om ombytning med en større og kraftigere model, som for
mentlig er bedre egnet til formålet. 

Sammenfattende kan det siges, at vi er yderst tilfredse med 
arrangementet af fyringsaggregaterne, at opflisningen endnu 
ikke er tilfredsstillende løst, og at det var ønskeligt at få øko
nomien nærmere belyst, både med hensyn til forbruget og 
omkostningerne ved hugningen af flisen . 
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Fig. 26. Standardanlæg i lige linie uden højde. 

II. STOKERANLÆG 

Automatisk flisfyringsanlæg (Saxlund) 

(Beskrivelse udarbejdet af OVE HANSEN A/S Dansk Flisfyring) . 

Ingeniørfinuaet Saxlund i Norge har specialiseret sig i løs
ning af automatisk udmadning, transport og indføring af flis 
til kedler. Firmaet, der også fremstiller tørrestuer, transpor
tører m.v., startede i 1945 og har indtil nu opstillet ca. 100 
anlæg i Norge. 

Af de hidtil kendte større flisfyringsanlæg, må Saxlund
anlægget betragtes som et af de bedste - enkelt og gedigent 
udført og til relativt lave priser. Saxlund fremstiller standard
anlæg i 3 størrelser : 

S 2. ca . 20- 30 m 2 kedler 
S 3. » 30- 60» » 

S 4. » 60- 150» » 

til større kedler konstrueres specielle anlæg, men efter samme 
princip. 

Priserne for Saxlundanlæg er ca. 300- 600 kr. pr. m 2 ke
delhedetlade for mindre kedler, og for større kedler ca. 200 
kr . pr. m 2 kedelhedeflade. 

Af omstående (fig. 26 og 27) ses princippet i flisfyrings
anlæg til pladejernskedler for boligopvarmning - eller indu-
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Fig. 27. Snit af standardanlæg i lige linie. 
A : Silo, B: Udmadning fra silo, C : Snegl, D: Doseringssluse, E : Motor, 

F: Indfyringssnegl, G: Risteareal, H : Kedel. 

stribrug, ligesom der vises et billede af et standardanlæg, hvor 
siloudmadning og indføring til kedel er i lige linie og uden 
særlig højdeforskel. 

Saxlund har løst opgaverne godt, og de har haft 3 mål for 
øje: 

I. Størst mulig automatik, således at træfyring kan virke 
ligeså nemt som oliefyring og med tilsvarende pasning, hvil
ket er lykkedes, dog med den forskel, at flisfyring kræver 
mere plads til brændsel, silo m.v. 
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II. Anlægget må være velegnet for næsten al findelt brænd
sel, og må kunne arbejde med forskelligartet brændsel- både 
ren flis, spåner eller savsmuld, både fugtig og tørret og i kom
bination. 

Saxlund har i særlig grad haft øje herfor, idet disse anlæg 
tager såvel tørret som friskopskåret affald og findelt til en 
max. størrelse af ca. 5 cm. Anlægget kan dog ikke tage ude
lukkende grøn savsmuld. Her må anbefales forovne med 
forgasningsfyr . 

III. Brandsikring -. Efterhånden opstår større krav til 
brandsikringen. Et krav og ønske ikke alene stillet af myn
dighederne, men efterhånden også i stigende grad af fabriks
ejerne, der investerer større beløb i maskiner og systemer, 
der ikke lader sig erstatte på kort tid. 

Saxlundanlægget er monteret både med vandventil ved 
indfyringssneglen, der træder i funktion ved for høj tempe
ratur, ligesom tilførselsstrømmen af brændsel er afbrudt ved 
doseringssluser, der igen forhindrer tilbagebrænding til si
loer m.v. 

y derligere skal bemærkes, at Saxlundanlægget giver mulig
hed for opbygning selv under vanskelige forhold, hvor silo 
og kedel står i besværlig indbyrdes stilling. H vor sneglen fra 
silo til doseringssluse og ligeledes hvor sneglen fra sluse vi
dere til kedel er forbundet, kan monteringen ske fra alle vink
ler, ligesom der kan varieres betydeligt i højderne, f.eks. hvor 
silo er anlagt ovenover kedelrum. 

Automatiske flisfyringsanlæg har først og fremmest bud til 
alle industrier, hvor der i forvejen fremkommer træaffald (så
ledes har 2 skibsværfter her i landet Saxlundanlæg), og flis
fyringsanlæg kan kombineres med andet brændsel, hvor 
træaffald kun er en mindre del af brændselsbehovet. Imid
lertid vil savværkerne og træindustrierne sikkert være inte
resseret i at levere supplerende træaffald, og vil altid være 
konkurrencedygtige overfor ethvert importeret brændsel. Af 
samme grund vil der også være mulighed for opstilling af 
flisfyringsanlæg i andre industrier, boligkomplekser og f jern-
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varmecentraler m .v ., men her kan det være en ulempe med 
den krævede merplads samt ekstra investeringer til silo og 
flisfyringsanlæg (ca. det dobbelte af investeringerne til tank 
og oliefyr), hvorimod kedel og bygning er samme udgift uan
set fyringsrnetoden. 

Der findes også industrier, som kan have særlig interesse 
for fyring med træbrændsel, f.eks. teglværker - kalkværker 
m.v., hvor brændingsprocessen og biprodukterne (svovl -
aske m.v.) kan have særlig betydning. 

Imidlertid støder man her på vanskelighederne med at 
opnå effektiv mekanisering - f.eks. ved teglværksovne med 
de mange indfyringshuller, ligesom det må påregnes betyde
lige investeringsudgifter. Det er ingeniørfirmaet Saxlund's 
mening at finde løsning herfor i den videre udvikling for fy
ring med træbrændsel. Sauuærksforeningen for Sjælland og 
Lolland-Falster har startet selskabet AI S Dansk Flisfyring, 
som i samarbejde med Saxlund gerne påtager sig opgaver til 
fremme af flisfyring, ligesom selskabet også har til opgave at 
koordinere større leverancer af flis fra producent til forbru
ger. 

Til sidst skal bemærkes, at flisfyring kun har til opgave at 
opnå udnyttelse af det ringeste træaffald, nåletræ - eg - bark
skaller - savsmuld - spåner m.v ., idet der i konkurrence med 
nuværende oliepriser kun kan opnås ca. 5- 10 kr. pr. rm ab 
savværk (grønt - ubearbejdet). 

Affald af bedre kvalitet vil sikkert til mere lønnende priser 
kunne afsættes til cellulose, spånplader eller anden industriel 
udnyttelse. 

Kedel- og flisfyringsanlæg ·på Sorø Akademi 
(Stokeranlæg). 

(Beskrivelsen udarbejdet af civilingeniør J. HEIeK RASMUSSEN, 

ingeniørfirmaet Birch og Krogboe). 

Sorø Akademi har i 1960 taget et flisfyringsanlæg i brug i 
forbindelse med udvidelse af akademiets varmecentral. Ved 
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samme lejlighed blev varmeanlægget, der tidligere var et 
lavtryksdampanlæg, ombygget til vandanlæg med max. frem
løbstemperatur 120 0 C. 

Anlægget er projekteret af ingeniørfirmaet Birch og Krog
boe, Nyropsgade 26, København V, teIf. MI 4377. 

Før ombygningen bestod kedelanlægget af 5 stk . 40 m2 Reck 
lavtryksdampkedler type GB, hvert på 320.000 kcal/h, bereg
net for brænde med max. længde 60 cm. 

Af disse blev de 2 hovedrepareret og ombygget med hen
blik på det højere drifttryk, medens de 3 øvrige blev erstattet 
af en ny 50 m 2 oliefyret røgrørskedel, Reck type RV max. ca. 
600.000 kcal/h, samt den nedenfor beskrevne kedel med til
hørende flis fyringsanlæg. 

Kedlen er en 120 m 2 Reck røgrørskedel type RV med opgivet 
max. ydelse ca. 1.400.000 kcal/h. 

Kedlen blev taget i brug samtidig med flisfyringsanlægget. 
Flisfyringsanlægget. Dette er fabrikeret af Reck's Opvarm-

nings Camp. og består af: 

1. Transportør 
2. Stokertragt 
3. Doseringsanlæg 
4. Kastestoker med blæser. 

Flisen tilkøres fra skoven, hvor den er tørret og harpet, så
ledes at den opfylder de nedenfor nævnte krav med hensyn 
til størrelsen. 

Fra den overdækkede oplagsplads, der er forsynet med 
betongulv, skovles flisen til skrabertransportøren, som brin
ger brændslet op i stokertragten. 

I stokertragten er monteret en vandret liggende omrører
snegl, som skal hindre flisen i at danne bro. 

Fra tragten falder brændslet ned i doseringsapparatets 
tromle, der drives af samme el-motor som omrørersneglen, 
og i øvrigt ligesom kastestokeren med tilhørende blæser star
tes og stoppes af kedeltermostaten . Tromlens hastighed kan 
ændres med det monterede gear . 
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Efter at have passeret doseringsapparatet, der ved trom
lens opdeling sikrer en jævn tilførsel, falder brændslet ned i 
kastestokeren, som fordeler flisen over risten samtidig med, 
at blæseren sikrer den til forbrændingen nødvendige tilførsel 
af luft såvel over som under risten. Luftmængden kan regule
res, både hvad angår den samlede luftmængde og fordelin
gen mellem over- og underblæst. 

Kastestoker og ventilator drives af samme el-motor. 
Fyringsanlæggets krav til brændslet m.v .. Brændslet, der 

hugges og tørres på overdækkede oplagspladser i skoven, må 
max. være 2 X 2 X 6 cm. Der forbruges ca. 10 rm flis om da
gen, og tragten må normalt fyldes en gang i timen. 

Driftssikkerhed. Siden anlægget blev sat i drift, må det som 
helhed siges at have fungeret tilfredsstillende. Der har været 
enkelte driftstop, der i de fleste tilfælde har vist sig at hidrøre 
fra fremmedlegemer, såsom sten og lignende, eller enkelte 
træstykker, som ikke har svaret til de ovenfor nævnte størrel
seskrav. 

Anlæggets pris. 

1. Kedel, røgrør, dørk m.v . . ...... . 
2. Flistransportanlæg ...... .. . . .. . 
3. Flisfyringsanlæg ..... . ..... . .. . 

kr. 20.600,00 
» 12 .200,00 
» 12.900,00 

kr. 45 .700,00 

(I ovenstående er ikke includeret bygningsarbejder). 
Kommentarer . Akademiets varmeanlæg er tænkt anvendt 

således, at brænde og fliskedler benyttes om dagen, medens 
den oliefyrede kedel kun anvendes om natten for at hindre, 
at varmeanlæggets vandtemperatur synker væsentligt. 

Benyttelsen af brænde eller flis kan i vid udstrækning af
passes efter skovens lagre. 

Den på fliskedlen monterede stokertragt burde have en del 
større volumen; men den til rådighed stående højde i kedel
huset har desværre ikke muliggjort dette. 

Det har vist sig absolut nødvendigt at foretage en harpning 



af flisen for at undgå for store stykker (hidrørende fra flishug
geren) . 

Rensningen af kedlen har i øvrigt grundet rensedørens pla
cering m .v. været ret vanskelig; men fabrikanten har i den 
forbindelse givet tilsagn om placering af endnu en rensedør 
med dertil hørende ændringer af kedlens udmuring. 

Transportørens skovle har vist sig at blive bukket. Den 
burde måske være udført med fjedrende skovlsystem, der til
lader fremmedlegemer at passere, ligesom skovlene ville 
kunne passere, hvis flisen evt. skulle pakke sammen. 

Oparbejdning af flis, Sorø Akademi 
(beskrivelse udarbejdet af kg\. skovrider JØRGEN BRUUN) . 

Råmaterialet. Som råmateriale til flisfremstillingen anven
des stangbunker af bøg, eg og andet løvtræ af dimension op 
til ca. 12 cm. Disse stangbunker aflægges på skovningsplads, 
og rumindholdet (ydre rummål) er 3 m 3 . Med traktor eller 
lastbil transporteres de herefter til nærmeste brændehus, 
hvor de hugges til flis. Det er af stor vigtighed, at stangbun
kerne oparbejdes til flis i frisk tilstand, da navnlig tør bøg er 
særdeles vanskelig for maskinen (Haka typ . II.) at oparbejde. 

Oparbejdningen. Hidtil har distriktet anvendt en transpor
tabel Haka fTishugger, type II. til en anskaffelsespris pr. 1/ 12 
1959 på 4.437 sv . kr., hvilket med ekstra tilbehør af knive og 
reservedele svarer til ca. 7.000 danske kr. Som trækkraft er 
anvendt en Fordson Super Major traktor, der yder ca. 55 HK. 
Betjeningen af flishuggeren + traktor bestod af traktorføre
ren og 2 mand . Haka flishuggeren fremstiller en grov og uens
artet flis af størrelsen ca. 2 X 2 X 6 cm med mange splinter, 
og f1ishuggeren havde stor vanskelighed med at oparbejde 
bøg over 10 cm tykkelse, og kløvede stykker kunne den kun 
oparbejde med besvær. Tørre bøgestangbunker voldte lige
ledes besvær, og i dette efterår »eksploderede« flishuggeren 
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ved oparbejdning af bøg, idet svinghjulet sprang under tom
gang og sønderrev hele maskinen. 

Distriktet står i øjeblikket uden flishugger, men overvejer 
at anskaffe en transportabel flishugger af mærket Er-Jo . *) 

Oparbejdningens organisation. Oparbejdningen af flisen 
sker i skoven ved de brændeskure, som distriktet fra gammel 
tid har stående spredt på de forskellige skovparter. Stang
bunkerne køres hurtigst muligt fra skoven til nærmeste 
brændeskur, hvor de aflægges i store bunker ved siden af 
flishuggeren. T'raktorføreren + 2 mand fodrer maskinen, 
der ved hjælp af en blæseranordning kaster flisen ind i sku
ret. Langs de åbne sider stables en ranke brænde op til nedre 
taghøjde, hvorved opnås, at flisen kan blæses op til taghøjde 
samtidig med, at man frembringer godt gennemtræk. 

Flisen opbevares her i ca. lår, hvorefter den på lastbil 
transporteres til fyret . I forbindelse med læsning af flisen 
harpes den, da de større træsplinter (over ca. 8 cm) forårsager 
standsning i fyrets stok er. Transporten af flisen foregår lø
bende til fyret, idet der hver tirsdag og fredag tilkøres ca. 30 
rm flis. 

For oparbejdning af flisen beregnes en pris af 10- 12 kr. 
pr. bunke svarende til, at flishuggeren, når den fungerede til
fredsstillende, kunne oparbejde 15- 20 bunker om dagen. I 
samlet transport (dels til brændeskur og dels til fyret) bereg
nes der ca. 15 kr. pr. bunke. 

Kommentarer. Oparbejdningens organisation med trans
portabel flishugger og med den ovenfor skitserede fremgangs
måde ved transport m.v. er tilrettelagt af hensyn til Akade
miet, idet fyret ligger umiddelbart op til nogle af skolens un
dervisningslokaler, herunder sanglokalet. Dette betyder bl.a., 

*) Distriktet har i foråret 1962 anskalIe! en transportabel flishugger af 
typen Er-Jo 160 T til en pris af 8200 danske kr . Flishuggeren har hidtil 
fungeret tilfredsstillende. Dens præstation er ca. 12-15 stangbunker pr. 
dag i fjorgammel bøg og ask, og den betjenes af 1 mand, der fodrer 
maskinen, mens en traktor med fører + en medhjælper læsser og kører 
bunkerne tilflishuggeren. 
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at man ikke kan have en stationær flishugger stående i for
bindelse med fyret, da støjen herfra vil genere undervisnin
gen. Fyrets beliggenhed i Akademiets gamle avlsgård bevir
ker endvidere, at lagerpladsen er begrænset, og kombinatio
nen brændekedler og flisfyr bevirker, at langt den største del 
af den til rådighed værende lagerplads må beriyttes til bræn
de. Kombinationen flisfyr og brændfyr er i øvrigt yderst for
delagtig for skoven, idet denne ordning bevirker, at skoven 
får afsætning for en stor del af de ellers vanskelig afsættelige 
brænde effekter som knudebrænde i bøg, egebrænde og bræn
de af andet løvtræ, (brændselsarter, der til dels vanskeligt 
kan oparbejdes til flis) og stangbunker i diverse løvtræ arter, 
der er usælgelige på det lokale marked. Den økonomiske be
tydning heraf kan vanskeligt opstilles i analyser, men alene 
betydningen af at kunne afsætte - omregnet i rm - ca. 3.000 
af disse effekter til flisfyret og til brændefyrene til priser, der 
overstiger oparbejdningsudgifterne, kan vel ansættes til ca. 
50.000 kr., og hertil kommer så, at distriktet kan gennemføre 
udhugningerne i yngre bøg, eg og andet løvtræ uden at risi
kere, at de væltede træer må blive liggende på skovbunden, 
ligesom man undgår at have trøstesløse rækker af usolgte 
brændeeffekter stående langs veje og spor, indtil tidens tand 
har gnavet dem ned til det trin, hvor man må fjerne dem og 
drukne dem i et mosehul. 

Slutning 

Afhandlingen har, som det er nævnt i indledningen, skul
let give en orientering om allerede etablerede flisfyringsanlæg 
og om de erfaringer, man har fået i praksis på dette område. 

Det må endnu engang præciseres, at der ikke er nogen af 
anlæggene, der er afprøvet teknisk - videnskabeligt. Lige
som det må nævnes, at artiklen ikke giver oplysning om alle 
muligheder, da der foruden de nævnte fabrikater af fyr, ked
ler, flishuggere m.m. findes en lang række udenlandske og 
også danske fabrikater, der kan have interesse ved opførel-
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sen af nye fyr. Således er der foruden de omtalte savsmulds
fyr en række andre fabrikater, der kan anvendes ved fyring 
med specielt savsmuld. 

Det anbefales derfor, at de, der måtte være interesseret i 
emnet og eventuel opførelse af anlæg, søger kontakt med de 
på næste side nævnte institutioner og firmaer for indhent
ning af yderligere data . 
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