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TORNUM AB 

• Yli 50 vuoden kokemus viljan käsittelystä. 

• Pääkonttori ja tehdas Ruotsissa, Kvänumissa. 

• n. 120 työntekijää. 

• Liikevaihto n. 35 milj. €/v josta n. 60 % vientiin. 

• Markkinajohtaja pohjoismaissa 

• Merkittäviä markkina-alueita Ruotsin ulkopuolella ovat Ukraina, Puola, Romania, 

Unkari, Baltian maat sekä Norja ja Suomi. Uudet tytäryhtiöt Venäjällä sekä 

Bulgariassa. 
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Viljan laatu ? 

• Kosteus 

• Hl-paino 

• Sakoluku 

• Proteiini pitoisuus 

• Itävyys 

• Okratoksiini 

• Haju, epäpuhtaus jne. 

 

• Hyvää tai ei? 

• Asiakas tai viljan käyttökohde määrää. 
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Laatuun vaikuttavia tekijöitä 

• Siemenviljan laatu 

• Maan laatu, vuoroviljely, lannoitus, kemiallinen torjunta 

• Ilmasto/sää kasvukauden aikana 

• Puinnin ajankohta 

• Käsittely ja kuivaus 

• Varastointi ja laadun valvonta 

• Kuljetus ja käsittely 
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Miksi kuivata ? 

Vilja on elävää materiaalia. Mitä korkeampi vesipitoisuus sitä 

korkeampi biologinen aktiviteetti viljassa. Laatu heikkenee 

nopeasti ja erilaisia ongelmia alkaa esiintyä. 

 

Hiilihydraatit + happi → hiilidioksidi + vesi + lämpö 

• Home/sieni 

• Huonontunut itävyys 

• Siemenen väriviat 

• Huonontunut ravinnepitoisuus 

• Huonontunut maku 

• Hyönteiset 
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Varastointi 
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Lämpötila ˚C  

Lähde: JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Maksimaalinen turvallinen varastointiaika 

(vrk) homeen muodostumisen suhteen. 



Kuivausteoriaa 

• Veden höyrystyminen vaatii energiaa 2,26 MJ/kg (=0,62 kWh/kg). 

• Vesi on myös sitoutuneena kolloidisesti jyvässä, käytännössä tarvitaan n. 4,3 

MJ/kg poistettua vettä ( = 1,2 kWh/kg). 

• Jos lisäksi otetaan huomioon kattilan ja kuivurin hyötysuhde niin energian 

kokonaistarve viljan kuivuksessa on n. 5-7 MJ/kg haihdutettua vettä (=1,4-

1,9 kWh/kg). 

 

• Energia-sisältö eri polttoaineissa ( / kg), noin: 
• Öljy 43 MJ = 12 kWh 

• Nestekaasu 43 MJ = 12 kWh 

• Hake 9,6 MJ = 2,7 kWh 

• Kaura 15 MJ = 4,2 kWh 
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Mitoitus 

• Kuivurin kapasiteetti ei saa olla pullon kaula ! 
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TORNUMin filosofia 

• Kuivaus ja varastointi rakennetaan erillisen rakennuksen sisään. 

• Vaaka- ja vinokuljettimia hyödynnetään laajalti. 

• Voidaan rakentaa tasamaalle. 

• Varastointi- ja tuuletussiiloja jossa rakennuksen tilavuus ja pinta-ala hyödynnetään 

maksimaalisesti. 

• Lattiatasolle ulottuvia tuuletussiiloja, sileät sisäseinät jotka mahdollistavat hyvinkin 

kostean viljan käsittelyn. 

• Energiatehokkaita ratkaisuja! 

• Pitkälle automatisoituja ohjausjärjestelmiä. 
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Säästömahdollisuuksia* 

• Öljypolttimen säätö. 

• Puinti hyvän sään aikaan. 

• Kuivaus mahdollisimman lämpimällä ilmalla! Jopa 20 % 

säästöt. 

• Lämminilmakanavan, jopa koko kuivurin eristäminen. 

• Korkeampi kuivauslämpötila (riskejä). 

• Ylikuivaamisen välttäminen. 

• Energian talteenotto, HR!  
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* Lähde: Prof. Jukka Ahokas, Viljan 

kuivatuksessa säästöjä nopeasti, 

Helsingin Yliopisto, 2012. 



Lämmitysratkaisut ja energian säästö 

• Tuuletus tuoreviljasiilossa! 

• Kaksoiskuivuritekniikka; suuri kapasiteetti/vrk pienemmästä 

kuivuritilavuudesta ja lämmönlähteestä huolimatta. 

• Kuivuri voi käydä 24/7, kiistaton etu esim. hakkeen kanssa 

• Vaakaohjaus, myös aika- ja lämpötilaohjaus, tulevaisuudessa myös 

kosteusprosentin mukaan tapahtuva logiikka. 
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TORNUM TSHR 

• Kaksoiseräkuivuri lämmön talteenotolla 
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Lämmitysratkaisut ja energian säästö 

• TORNUMin suuritehoiset jatkuvakäyttöiset HR kuivurit 

• Jopa 30 % pienempi energiankulutus verrattuna perinteiseen 

kuivaukseen.  
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http://www.tornum.se/?p=10649&m=2922


Lämmitysratkaisut ja energian säästö 

• Neste- tai maakaasun käyttö. Suuri poltinvalikoima, 15-20 % parempi 

hyötysuhde.  

• Kaasun kg-hinta? Noin 1 €/kg 

• Siirtolava-säiliö sisältäen höyrystimen, vuokra?  

 Noin. 700€/kk 
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Lämmitysratkaisut ja energian säästö 

• Laaja valikoima lämmitysradiaattoreita 

• Esilämmitysradiaattori 

• Lämmitysradiaattori 
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Lämmitysratkaisut ja energian säästö 

• TORNUM Chip Burner hakekontti 

• Uudet pienemmät hakkeenpolttoratkaisut tulossa 
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Hakelämmitysinvestointi... 

Avainkysymyksiä: 

• Hakelämmön muu käyttö! Esilämmitys-

ratkaisu. 

• Kuivattava tonnimäärä (viljeltävä pinta-

ala). Miel. yli 100 ha. tai aliurakalla 

kuivaaminen 

• Poistettava vesimäärä (puintikosteus). 

• Takaisinmaksuaika voi helposti venyä 

kymmeniin vuosiin. 
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Miksi TORNUM ? 

Elevaattorit ja kuljettimet: 

• Valmistettu galvanoidusta teräksestä ja kestävät kovissakin sääoloissa.  

• Kuljettimien päällekkäiset saumat estävät veden pääsyn kuljettimien sisään.  

• Kuljettimet on valmistettu teollisen/kaupallisen viljan käsittelyn vaatimusten mukaan.  

• Nopea ja helppo asennus. 

Varastointisiilot: 

• Laaja valikoima; kartiopohja, tasapohja, pyöreät tai suorakaiteen muotoiset. Myös 

tuuletussiilot ja perinteiset ns. Unibin-siilot sekä lastaussiilot. 

• Galvanoitua terästä jossa on korkeat lujuusvaatimukset. Unbin siilot DIN 

standardien mukaisesti. 

• Useimissa sileät seinät, helppo pitää puhtaana. Myös kosteata viljaa voidaan 

varastoida ja tuulettaa. 

• Helppo laajennettavuus.  

• Laaja valikoima pyöreitä siiloja ulkokäyttöön.  
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Miksi TORNUM ? 

TS-kuivuri: 

• Kuumagalvanoitu kotimainen teräspelti, pitkäikäinen ja kestävä, pieni huollon tarve. 

• Tukevat ja laadukkaat teräksiset portaat ja tasanteet kaiteineen lisäävät mukavuutta 

ja turvallisuutta. 

• Tasaiset ja sileät sisäpinnat sekä suuret huoltoluukut helpottavat puhtaana pitoa. 

• Helppo, tehokas ja turvallinen asennustapa.  

• Tasainen ja taloudellinen kuivaus edistyksellisen harjarakenteen ansiosta. 

• Syöttölaite mahdollistaa elevaattorin käytön kuivauksen aikana muuhun käyttöön, 

esim. puskurivaraston täyttöön.  
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Miksi TORNUM ? 

TS-kuivuri, jatkoa: 

• Syöttölaitteen heilurimekanismi takaa koko viljapatsaan tasaisen liikkumisen ja takaa 

kuivurin sileiden sienämien ja harjojen puhtaana pysymisen. Säädettävä 

syöttölaitteen jaksotus. 

• Syöttölaitteesa on omat lämminilmaharjat jolloin käyttö ja viljan kierrätys on 

ongelmatonta myös kosteampaa viljaa kuivaessa. 

• Syöttölaite soveltuu kaiken viljan kuivaamiseen, esim. vehnä, kaura, ohra, ruis, 

herne, härkäpapu, öljykasvit, maissi jne. 

• Asennusohjeet ja piirustukset ovat selkeät ja helppolukuiset. 
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Miksi TORNUM ? 

Muut tuotteet: 

• Haga kattila, johtavaa tekniikkaa. 

• Chip Burner hakelämmityskeskus. 

• Säätötulen hakelämmityskontit ja muut tuotteet. 

• Puhaltimia, putkia, siirtoruuveja, esipuhdistajia/pölynpoistotekniikka, kippauskuiluja 

ja muita tarvikkeita. 
 

Lämmönvaihtimet, radiaattorit: 

• Mitoitus ja ilmamäärä optimoitu parhaan tehon ja taloudellisuuden aikaan 

saamiseksi. 

• Suuri lamelliväli vähentää huollon tarvetta ja pienentää virtausvastusta. 

• Kupariputket ja alumiinilamellit takaavat pitkän elin-iän. 

• Helppo ja tukeva asennus vahvan kehyksen ansiosta. 

• Vesiliitoksen kätisyys valittavissa. 



Oy TORNUM Ab 2012 

Miksi TORNUM ? 
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Miksi TORNUM ? 
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KIITOS ! 

• Kymyksiä ? 

• Kommentteja ? 

• Kokemuksia ? 

• LISÄTIETOJA: www.tornum.fi 


