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En ny måde at transportere 

mineraler og koncentrater fra 

siloerne til blanderen giver mere 

fleksibilitet i placeringen af  

siloerne. Ligesom det også gerne 

skulle betyde lavere vedlige

holdelses og serviceomkost

ninger, fordi råvaren suges og 

ikke snegles op i blanderen

Af Anja Jacobsen

Hyologisk er mødt op hos svineproducent Ej-
nar Thomsen i Sir ved Holstebro sammen med 

Jacob Øgendahl, Øgendahl Maskinfabrik, for 
at se det første anlæg af firmaets nye, præmi-
erede transportsystem til mineraler, koncen-
trater og andre tilsætningsstoffer til foderet.
Anlægget blev præmieret med tre Europa-
stjerner ved sidste års Agromek.
Det adskiller sig fra andre transportsyste-
mer, ved at transporten sker ved hjælp af 
vakuum i stedet for flexsnegle, faste snegle 
eller andre mekaniske systemer. 
– Ved hjælp af en vakuummotor, der er pla-
ceret på en forbeholder oven på blanderen, 
suger vi simpelthen mineralerne i et 50 mil-
limeter rør fra mineralsiloerne til forbeholde-
ren. Det tager kun sekunder, forklarer Jacob 
Øgendahl.
– Ja, det går hurtigere end i den tidligere 
løsning med flexsnegle og faste snegle, sup-
plerer Ejnar Thomsen.

Det nye transportsystem har været under-
vejs i et stykke tid.
– Vi har arbejdet nogle år med at udvikle 
dette system til transport af mineraler. Vi 
gik i gang med dette udviklingsarbejde, da 
vi syntes, der var behov for en anden løs-
ning til denne opgave. De flexsnegle, som 
man normalt bruger, kræver en del service, 
da de tunge mineraler slider hårdt på tek-
nikken. Og opbygger man en løsning med 
faste snegle, bliver det hurtigt dyrt, hvis 
mineralerne blot skal transporteres over en 
lidt længere afstand. Så med faste snegle 
vil der være nogle begrænsninger i opbyg-
ningen af anlægget. Samtidig vil mineraler-
ne også være hårde ved de faste snegle, så 
man alligevel risikerer dyr service, fortsæt-
ter han.
– Især hvis der er meget kridt i mineralerne, 

Første vakuumanlæg  
      til transport af mineraler

Det første vakuum-mineraltransportsystem fra Øgendahl Maskinfabrik er nu sat op hos Ejnar Thomsen (til højre). Jacob Øgendahl er spændt på, 

hvordan svineproducenter og konkurrenter vil tage i mod det nye system. Øverst i baggrunden ses forbeholderen med en ringkammerblæser på 3,4 kW.
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er det hårdt ved sneglene, supplerer Ejnar 
Thomsen. 
– I dette system vil der ikke være samme slid 
på rør og bøjninger, da det er et luftbåret 
system, og der er slet ingen snegle, der kan 
slides, pointerer Jacob Øgendahl. 
– Og vi kan suge råvaren op til 75 meter af-
hængig af motorens størrelse. I princippet kan 
mineralsiloerne så placeres i en helt anden byg-
ning, hvis man ikke lige har plads i foderladen. 
Rørene koster ikke mere end 30-50 kroner pr. 
meter. Det er altså en mere fleksibel løsning, 
hvor man ikke skal tage så meget hensyn til 
placeringen af siloerne, som i en løsning med 
faste snegle, hvor mineraltransporten ikke må 
blive for lang, da det ellers bliver for dyrt.

Ingen sammenblanding af mineraler
Ejnar Thomsens mineraltransportsystem er 
dimensioneret til at kunne flytte 1.000 kg 

råvare i timen ud på 50 meter. Der er opsat 
en 3,4 kW motor på forbeholderen – en så-
kaldt ringkammerblæser.
Mineralerne suges op i forbeholderen i en 
mængde, der passer til den foderblanding, 
der skal blandes i blanderen. Det vil sige, 
at der suges 25-35 kg ud af siloen. På Ej-
nar Thomsens anlæg er det blanderens ve-
jecelle, hvorpå forbeholderen til mineralerne 
er monteret, der bruges til at afveje mine-
ralerne.
Når den ønskede mængde er hentet, suges 
rørsystemet tomt for mineraler, så der ikke 
står rester i rørene, når de næste mineraler 
skal hentes. 
– Der kan måske være et par hundrede 
gram mineraler i rørene, når motoren stop-
pes, men det tager fodercomputeren hen-
syn til, og denne restmængde suges op i 
blanderen via en endeventil, hvor der suges 

frisk luft udefra ind i systemet, hvorved hele 
rørsystemet tømmes, forklarer Jacob Øgen-
dahl.
– Der står altså ikke mineraler i rørene hele 
tiden, som der gør i de mekaniske trans-
portsystemer. Det er også en fordel, da 
mineralerne tærer på rør og snegle, siger 
han.
– Mine gamle snegle ligger uden for foder-
laden, og her kan man se, hvor meget de er 
tæret indeni, siger Ejnar Thomsen.
Jacob Øgendahl fortæller, at investeringen i 
det nye transportsystem er den samme eller 
måske endda lidt større end en løsning med 
mekanisk transport. Men at det nye trans-
portsystem på sigt vil være billigere, da ved-
ligeholdelsesomkostningerne i det nye sy-
stem er lavere.
– Måske kan man få en løsning med flex-
snegle eller faste snegle, der er  w

hyologiskSide 3

Mosegård Silo A/S
Jupitervej 16A . DK-7620 Lemvig

Tlf. (+45) 97 13 15 47 . Fax (+45) 97 13 37 47 
www.silo.dk . Mail: mosegaard@silo.dk

Indendørs siloer
– i alle størrelser

Professionel opbevaring.

Øgendahls Maskinfabrik A/S
Jupitervej 16A . Rom . DK 7620 Lemvig  

Tel. (+45) 97 82 05 82 . Fax (+45) 97 82 05 99 
info@oegendahl.dk . www.oegendahl.dk

Den ideelle løsning
– i transport, formaling og rensning

3 

stjernet nyhed   

“Transportsystem til 

mineraler til  

hjemmeblanding.”



w 10.000 kroner billigere, men den bespa-
relse vil næsten være udlignet efter bare 
den første service af de mekaniske snegle, 
fordi delene her ofte er ætset sammen og 
svære at adskille, så reparationerne bliver 
dyre i arbejdstid og nye dele, siger han.
Han peger ligeledes på, at monteringen af 
vakuum-transportsystemet er hurtigere og 
dermed billigere end et system med meka-
niske snegle.
Jacob Øgendahl har endnu ikke beregnet 
prisen for det nye vakuumtransportanlæg 
hos Ejnar Thomsen, men vil anslå, at det 
kommer til at koste 70.000-80.000 kroner 
inklusive mineralsiloerne.

Sat op i nyrenoveret anlæg
Ejnar Thomsen fik sidste år efter høst reno-
veret sit hjemmeblanderi af Øgendahl Ma-
skinfabrik. Han blev i den forbindelse enig 
med folkene fra Øgendahl Maskinfabrik om, 
at det første nye vakuum-transportsystem til 
mineraler skulle opstilles hos ham, så Øgen-
dahl Maskinfabrik kunne afprøve og færdig-

gøre udviklingen af det under praktiske for-
hold.
Ejnar Thomsens hjemmeblanderi er place-
ret i en særskilt foderlade, og her er rime-
lig god plads, men alligevel ville placeringen 
af mineral- og koncentratsiloerne havde væ-
ret en anden, hvis han havde valgt en me-
kanisk løsning. Så skulle de have været pla-
ceret tættere på blanderen, da det ellers var 
blevet for dyrt at snegle foderet over den 
afstand, det i dag suges, og hvor mineralsi-
loerne er placeret omkring 15-30 meter fra 
forbeholderen. Mineralerne og koncentra-
tet skal suges over en traktorholdeplads, der 
måske skulle have været sløjfet, hvis minera-
lerne skulle have været sneglet op i blande-
ren, for så skulle mineralsiloerne nok have 
været placeret her i stedet.
Det var meningen, at det nye transportsy-
stem skulle have været klar til at blive sat op 
hos Ejnar Thomsen før Agromek i november 
sidste år, men det nåede Øgendahl Maskin-
fabrik ikke. Det er først blevet helt færdigt til 
opsætning i januar i år.

Det gamle mekaniske transportsystem til 
mineralerne blev derfor først pillet ned for 
nogle måneder siden.

Har ikke haft de store problemer
Ny teknik kan nogle gange drille.
– Jeg havde også frygtet, at der ville være 
en masse ting, som vi skulle arbejde med, 
for at det hele i praksis ville fungere som 
planlagt, men det har faktisk ikke været så 
slemt. Det meste har kørt, som det skulle fra 
start, siger Jacob Øgendahl.
– Systemet har ingen problemer med at flyt-
te råvaren, og der sker en god tømning af 
siloerne. Materialet suges lige ud af siloerne, 
og der hænger ikke noget af betydning på 
siderne. Ejnar har endda HP 200 i en af silo-
erne. Det er jo noget meget fint materiale, 
og vi var derfor spændte på, om det måske 
ville drille lidt, når vi skulle suge det ud af si-
loerne og over i forbeholderen, men det har 
der heller ikke været problemer med.
– Faktisk har det vist sig, at vi tilsyneladende 
ikke får den samme brodannelse i siloerne, 

Hos Ejnar Thomsen henter vakuum-transportsystemet råvarer fra fem mineralsiloer og én HP200-

silo til en forbeholder på blanderen. Materialet suges i 50 millimeter rør op til 30 meter fra 

siloerne til forbeholderen.

En 40 mm luftcylinder regulerer åbning og lukning 

af den enkelte silo via et to-vejsskiftespor med 

kugleventil. Der er som en sikkerhedsforanstalt-

ning sat en beskyttelsesplade op, så man ikke kan 

få fingrene i klemme i to-vejsskifteren.

Der er lavet huller i røret under siloen, så 

der kan komme falsk luft ind i systemet, 

ellers kan man ikke tømme siloerne. Der kan 

reguleres på, hvor meget luft der kan komme 

ind i systemet.
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når materialet suges og ikke negles ud. Men 
derfor skal man selvfølgelig alligevel tjekke 
siloerne og lade dem løbe tomme en gang i 
mellem, siger Jacob Øgendahl.
Der er ikke specielle krav til siloerne. De skal 
ligesom andre råvaresiloer have en 60 gra-
der hældning i bunden. Til forskel fra siloer, 
hvor råvaren snegles ud, skal bunden være 
spids, så røret fra transportsystemet kan 
monteres på bunden.
Der er fem huller i røret under siloerne, så 
der kan komme falsk luft ind i systemet. Der 
kan køres en plade over hullerne, så man 
kan regulere på mængden af luft, der kom-
mer ind i systemet.
– Hvis ikke vi sørger for, at der kan komme 
luft ind i systemet her, så ville det ikke kun-
ne lade sig gøre at tømme siloerne. Det ville 
være ligesom at støvsuge ind i en dyne, hvor 
støvsugeren bliver kvalt. Det samme ville ske 
her. Vakuummotoren ville blive kvalt, siger 
Jacob Øgendahl.

Der er en 40 millimeter luftcylinder og et 
to-vejs-skiftespor med kugleventil i aftap-
ningsrøret under hver silo. På den måde kan 
fodercomputeren åbne og lukke for de en-
kelte siloer, når vakuum-motoren sættes i 
gang, så der kan suges mineraler eller kon-
centrat ud af den rigtige silo.
Ifølge Jacob Øgendahl er det nye transport-
anlæg nemt at servicere, og alle reservedele 
er standardvarer.

Forbeholder med egen vejecelle
Ejner Thomsen peger på, at det er nemt at 
udvide transportsystemet med endnu en rå-
vare. Der skal bare sættes endnu en silo op 
og transportsystemet skal forlænges.
Han spørger desuden Jacob Øgendahl, om 
det for eksempel er muligt at udvide med 
en beholder til for eksempel E-vitamin, så 
han kan tilsætte det, når der fodres med ny-
høstet korn. Han vil også høre, om man kan 
udvide med aminosyrer, vitaminer og mine-

raler, så man selv kan fremstille mineralerne 
fra bunden – eller næsten helt fra bunden.
– Det kan man i princippet godt. Jeg har fak-
tisk lige givet et tilbud på sådan et anlæg for 
kort tid siden. Her mente svineproducenten, 
at han kunne spare nogle penge ved at pro-
ducere foderet fra bunden og ikke kun an-
vende premix-mineralblandinger, siger Jacob 
Øgendahl.
– Er vejesikkerheden i dette system god nok, 
spørger Ejner Thomsen.
– Ja, jeg har nogle beregninger på vejesik-
kerheden i det nye system. De er lavet med 
en 250 kg vejecelle med en nøjagtighed på 
+/-0,5 procent, siger Jacob Øgendahl.
Ønsker man at producere foderet fra bun-
den og selv tilsætte de rene aminosyrer med 
mere, skal man imidlertid være opmærksom 
på, at det kræver en udvidet blandetilladel-
se. Man skal så kontrolleres af myndighe-
derne ligesom foderindustrien.
Jacob Øgendahl fortæller, at det er  w
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w meningen, at man fremover kan vælge at 
have forbeholderen til at hænge i sin egen 
vejecelle. 
– På den måde kan man blande foderblan-
dingerne hurtigere, idet man kan tage mi-
neraler ind i blanderen samtidig med at der 
males korn fra mølle til blander. Det vil give 
noget mere kapacitet i anlægget, siger han.

Ingen afblanding og dyr drift
Til spørgsmål om afblanding og energifor-
brug i det nye transportsystem til mineraler, 
svarer Jacob Øgendahl:
– Der sker ingen afblanding i dette system. 
Det hænger sammen med, at råvaren suges 
rundt med en lille luftmængde. I de gam-
le blæsemøller blæste man råvarerne rundt 
med 2.200 kubikmeter luft i timen. Med det 
nye anlæg suger vi råvarerne rundt med 300 
kubikmeter i timen.
– Man skal derfor forestille sig, at råvaren bli-
ver suget rundt i det nye system som en pølse 
med luft omkring. Så der sker ingen afblan-
ding. Det er den måde, den ringkammerblæ-
ser, som bruges i systemet, virker på, siger han.
Forbruget af energi i det nye transportsy-
stem er ikke klarlagt.
Ejner Thomsen fortæller, at energiforbruget 
til foderproduktionen snart vil blive målt på 
bedriften. Han er nemlig med i Måbjerg Bio-
gasanlæg, og her skal energiforbruget hos 
de deltagende landmænd klarlægges. Men 
om energiforbruget til de enkelte kompo-

nenter i foderproduktionen vil blive klarlagt, 
ved han ikke.

Vil gerne kunne flytte foder også
Ejnar Thomsen er ved at få opført en slag-
tesvinestald syd for de eksisterende byg-
ninger, så han får en integreret produktion 
med de godt 300 søer, han har.
Han skal derfor have noget slagtesvinefoder 
ned i denne stald. Foderet skal produceres 
i det nyrenoverede hjemmeblanderi og skal 
så transporteres ned i den nye slagtesvine-
stald med et 60 millimeter foderanlæg.
Han driller Jacob Øgendahl lidt og siger, at 
Øgendahl Maskinfabrik burde lave en løs-
ning, der både kan suge råvarer og blæse 
færdigvarer.
– Vakuummotoren kører jo kun i et minut for 
hver blanding af foder, der produceres. Det 
løber vel kun op i en samlet kørsel med mo-
toren i 10-15 minutter om dagen. Der er der-
for rigelig tid til, at motoren også kan blæse 
foderet ned i slagtesvinestalden, og så kan 
man spare de 60.000-70.000 kroner til foder-
anlægget for at køre det ned i slagtesvinean-
lægget, siger Ejnar Thomsen med et smil.
Men Jacob Øgendahl fortæller, at man ikke 
lige kan finde en motor, der både kan suge 
og blæse. 
– Og i øvrigt skal vi jo ikke komme med alle 
nyheder på én gang. Vi skal jo også have 
nyheder til de næste Agromek-udstillinger, 
driller han tilbage.

Flexsnegle og faste snegle fra den tidligere 

transport af mineraler og koncentrat. De ligger 

stadig uden for foderladen, og selvom de har 

ligget der et par måneder, kan man godt se, 

at de allerede var tæret indeni, da de blev 

udskiftet. Mineralerne er hårde ved snegle, rør 

og bøjninger, siger Jacob Øgendahl.

Forbeholderen til mineraltransportsystemet er 

placeret oven på blanderen hos Ejnar Thomsen. 

Man kan også vælge at placere forbeholderen 

på sin egen vejecelle.

Ifølge Jacob Øgendahl suges råvarerne lige ud af siloerne, og der sætter sig ikke meget materiale 

på siderne. Her er det HP200.
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