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Om handboken
Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som
arbetar med att minska energianvändningen.
Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering,
dock utan några garantier.
När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och som
exempel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa produkter och tillverkare och att därmed utesluta andra.

Handboken är indelad i olika avsnitt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Energieffektivisering grunder
Energi, grunder
El och elmotorer
Spannmålskonservering, spannmålstorkning
Ventilation
Belysning
Utgödsling
Utfodring
Grisproduktion
Mjölkning
Uppvärmning

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering
med finansiering från landsbygdsprogrammet.
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Mjölkning, energianvändning
Nära 1/3 av energin i mjölkproduktion används till mjölkning, mjölkkylning och diskning.
Det visar den studie av energianvändning på som gjordes 2008 (LRF Konsult). Där ingick 45 mjölkgårdar med sammanlagt 4500 kor. För jämförelse beräknades nyckeltal, kWh per kg mjölk. Beräkningen började med uttag av ensilage och spannmål före foderberedning och utfodring. Den avslutades med
att mjölken var kyld och gödseln flyttad till lagret. Så definierades nyckeltalets systemgränser.
I medeltal använde gårdarna 0,154 kWh per kg mjölk. Då ingick även rekryteringens energianvändning
på flertalet gårdar, ungefär 0,02 kWh/kg mjölk. I senare nyckeltalsberäkningar, som i Energikollen, tas
inte rekryteringen med. Lägsta värdet i studien var 0,10 och det högsta 0,33 kWh/kg.
Av medeltalet på 0,154 kWh/kg användes 0,04-0,05 kWh/kg till själva mjölkningen, mjölkkylning och
diskning. I dessa siffror ingår även rekryteringens energianvändning, ca 0,02 kWh/kg.

Bild 00. Energianvändningen räknades från foderberedning och utfodring fram till att mjölken var kyld i tanken och gödseln flyttad till lagret. Mjölkningen med mjölkkylning och diskning svarar för närmare 30 procent
av energianvändningen i nyckeltalet kWh/kg mjölk.
(Källa: Neuman,L m.fl.)

Variationen var stor mellan gårdarna, varav en del redan hade gjort åtgärder för att spara energi. Andra
gårdar med sämre teknik och sämre rutiner hade stor potential till förbättringar. Nedan listas kortfattat
de viktigare åtgärderna för att minska energianvändningen i mjölkning. De finns beskrivna längre fram
i häftet.

Att notera!
I det följande behandlas kylning och värmeåtervinning och då utgår vi från den mängd mjölk som ska
kylas och som också ger potential för värmeåtervinning. Normalt när vi gör energikartläggning brukar
vi basera nyckeltalet på mängden ECM. Vi räknar med producerad mjölk, kalvmjölken ingår alltså.
Beroende på halterna av fett och protein kan det skilja en del mellan den volym mjölk som hanteras i
systemet och mängd ECM. Det kan ha betydelse för beräkningarna, om skillnaden är stor.
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Tips – åtgärder för att energieffektivisera
När man pratar om hur man ska effektivisera energianvändningen är det bra att dela in åtgärderna
efter hur lätta de är att genomföra. De lättaste är de som handlar om rutiner och beteende, inställning, kalibrering, rengöring, planering etc. Det är åtgärder som inte behöver planeras väl och de behöver inte medföra kostnader, möjligen lite extra tid. Lönsamheten behöver sällan diskuteras. Rengöring av kondensorn är en sådan åtgärd. Vi kallar det åtgärder på den första nivån.
Andra åtgärder kan kräva inköp eller utbyte av utrustning och komponenter. Alltså medför de kostnader och då är det bra att räkna på lönsamheten. Sådana åtgärder kan ta lite längre tid att genomföra.
Exempel på det är att sätta frekvensstyrning på vakuumpumpen, installera förkylning och att flytta
kylaggregatet till ett särskilt, svalare, utrymme. Vi kallar det åtgärder på den andra nivån.
Slutligen finns det åtgärder på en tredje nivå, som kräver större investeringar och innebär byte av
system och som behöver planeras väl. En lönsamhetskalkyl bör ligga till grund för investeringen.
Texten tar upp olika åtgärder, i huvudsak på de båda första nivåerna. Nedan sammanfattas åtgärderna helt kort. Beskrivningar och motiveringar finns längre fram.
Åtgärder i vakuumsystemet (Se sida 10.)
1. Undersök om vakuumpumpen kan frekvensstyras. Med frekvensstyrning anpassas pumpens
kapacitet och därmed effektuttag efter behovet, som är lägre under mjölkning än under diskning.
2. Rengör vakuumregulatorn. Felaktigt vakuum ger längre mjölkningstider och sämre urmjölkning.
3. Kontrollera luftläckage i mjölkningsanläggningen. Luftläckage medför att vakuumpumpen får
arbeta lite mer.
4. Låt inte vakuumpumpen värma tankrummet. Om den höjer temperaturen kring kondensorn,
så får kylkompressorn arbeta mer.
5. Ta vara på energin från vakuumpumpen. Det är intressant att ta vara på den värmen för t.ex.
personalrum. Eventuellt behöver brandskyddsreglerna för detta kollas upp.
Åtgärder i mjölkkylning (Se sida 18.)
1. Serva och justera kylaggregatet. Kylaggregatet ska servas och injusteras så att kompressorn
arbetar optimalt, med rätt tryck, rätt vätskemängd och en bra funktion i övrigt.
2. Håll kondensorn ren. Smuts och damm hindrar värmen att passera från köldmediet till omgivningen.
3. Håll nere temperaturen kring kondensorn. Se till att ventilationen är tillräcklig, så att temperaturen kring kondensorn hålls nere.
4. Tankrummet ventileras. Det är viktigt att tankrummet inte blir för varmt.
5. Mät elförbrukningen och följ resultatet av insatta åtgärder.
6. Förkyl mjölken med kallvatten. Då behöver kylkompressorn arbeta mindre och det spar
energi. Uppvärmt vatten kan t.ex. ges till korna.
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Åtgärder i värmeåtervinning (se sida 26)
1. Installera värmeåtervinning från mjölkkyltanken. Normalt kan man få ut 25 - 30 kWh per ton
mjölk, en nästan fri resurs. Behåll grundinställningen Ändra inte trycket, Det kan påverka
funktionen och det kan öka elförbrukningen. (Se sida 26.)
2. Isolera värmeväxlare och varmvattenrör. För att verkligen utnyttja värmeåtervinningen, isolera rör och värmeväxlaren. (Se sida 26.)
3. Sätt termometrar på rören. Följ upp värmeåtervinningen. (Se sida 26.)
4. Utnyttja mjölkvärmen. Räkna på och ta reda på hur värme från mjölken kan utnyttjas på bästa
sätt. (Se sida 26.)

Åtgärder i diskning (se sida 34)
1. Förvärm vattnet. Förvärm vattnet före varmvattenberedare med mjölkvärme eller annan
källa. Det minskar beredarens elförbrukning.
2. Ha koll på temperaturen. Med en termometer i slutet på mjölkledningen vet man om man
kan minska uppvärmningen av diskvattnet.
3. Kör inte effektkrävande apparater samtidigt med diskautomaten. Denna kan ha ett högt effektuttag, som bidrar till onödiga effekttoppar.
4. Ta inte ut för mycket varmvatten till annat under diskningen. Det kan få disktemperaturen att
sjunka, om inte beredaren har hög kapacitet.
5. Kan värmen i diskvattnet återanvändas? Det skulle vara intressant om det finns bra tekniska
lösningar och om det kan göras utan hygienproblem.
6. Isolera mjölkledningen - för att mjölken inte ska kylas av på väg till tanken, för att diskvattnet
ska uppfylla sina temperaturkrav, för att det ger en möjlighet att spara energi vid uppvärmningen av vatten och för att det ökar potentialen i värmeåtervinningen.
7. Isolera vattenrören till tanken. Isolera vattenrören så att det blir lättare att hålla temperaturen på diskvattnet och minska energiförlusterna.

Åtgärder vid robotmjölkning (se sida 37)

1. Frekvensstyrning av vakuumpumpen. Installera det om det inte finns. Pumpen behöver full
kapacitet bara en del av tiden.
2. Förvärmning av vatten. Utnyttja vatten, som förvärmts i återvinning från mjölkkylningen.
3. Kolla tryckluftssystemet. Det är onödigt att kompressorn startar för att hålla trycket uppe
på grund av läckage.
4. Minska värmeförluster. Om området vid roboten är uppvärmt är det viktigt att hålla kvar
värmen.
5. Sätt elmätare på roboten. Det är bra att veta var och hur energin används.
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Vakuumsystemet
Mjölkning, transport av mjölk och en del andra funktioner omkring mjölkningen sköts med ett vakuumsystem. Vakuum är ett undertryck i förhållande till omgivande atmosfärtryck och det mäts vanligen
i kilopascal (kPa). Anläggningens hjärta är vakuumpumpen, som suger ut luft och skapar undertryck, i
systemet. Det är viktigt att undertrycket ligger på rätt nivå för att allt ska fungera på bästa sätt. Anläggningsvakuum kan, beroende på typ av anläggning, ligga mellan 40 och 48 kPa.

Bild 1 A. Principiellt viktiga delar i vakuumanläggningen.
Principbild från 1982.
(Källa: Inomgårdsmekanisering, LTs förlag)

1 B. Vakuumventil eller vakuumregulator.

I det traditionella vakuumsystemet arbetar pumpen med konstant och fullt varvtal. Därför måste
det också finnas en reglering i form av en vakuumregulator. Den ska hålla vakuum på rätt nivå
genom att kontrollera hur mycket luft som släpps in i systemet. Om vakuumet stiger över en viss
nivå, om undertrycket blir för stort, kommer regulatorn släppa in luft tills vakuumet återgår till
rätt nivå. Vikten sugs uppåt så att luft kommer inFörutom regulatorn finns en vakuumbehållare,
som hjälper till att motverka vakuumsvängningar.
Regleringen av undertrycket kan liknas vid reglering av tryck i ett hydraulsystem, där hydraulpumpen
skapar ett övertryck. Önskat systemtryck ställer man med en tryckreglerventil. Om detta tryck överskrids, öppnar en fjäderbelastad ventil. Den släpper då ut olja, som får strömma tillbaka till tanken.
Detta är ett föråldrat och ineffektivt sätt att reglera, eftersom hydraulpumpen hela tiden arbetar mot
samma mottryck, det uppstår ett flöde genom tryckreglerventilen som inte används för att uträtta arbete. Flöde multiplicerat med tryck betyder effekt och vi får alltså en effektförlust i tryckregleringsventilen när den arbetar. Ju längre tid det pågår, desto mer energi använder hydraulpumpen till ingen nytta.
Det är väl känt från praktiken att den energiförlusten omsätts i värme i oljan. På liknande sätt får man
energiförluster i ett vakuumsystem, där man reglerar vakuumnivån med en vakuumregulator som i bild
1.
Strypning som flödesreglering av fläktar och pumpar ersätts allt mer med en varvtalsreglering i form
av frekvensomvandling. Med elektronik omvandlas nätfrekvensen 50 Hz till en lägre frekvens och
motsvarande lägre varvtal, allt efter behov.
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Under själva mjölkningen krävs inte lika hög kapacitet som under diskning av mjölkningsanläggningen. Det brukar sägas att diskning kräver dubbelt så hög kapacitet som mjölkning. Då kan varvtalet och
därmed effekten regleras ner under själva mjölkningen och därmed sparas energi.
En tillverkare uppger att frekvensstyrning kan minska vakuumpumpens elförbrukning med ända upp
till 70 procent vid robotmjölkning. Hur mycket energi varje mjölkproducent sparar i praktiken beror
givetvis på utgångsläget och hur stor andel av den totala tiden som utgörs av mjölkning, diskning och
väntetid. Normalfallet ligger nog i intervallet 30 – 50 % besparing.
Mätningar har bl.a. gjorts av tyska DLG (Deutsche Landwirtsgesellschaft). I en besättning med 120 kor
och ett fiskbensstall 2x8 uppmättes att frekvensstyrning minskade vakuumpumpens energianvändning
med 30,5 procent. På en annan gård med 150 kor och ett 2x10 fiskbensstall var besparingen 41 procent.
Någon fördelning av tiden mellan diskning och mjölkning angavs dock inte.
Ett exempel på besparing är från en mjölkgård i Marks kommun med 100 kor i lösdrift och mjölkning i
grop. Här har man mätt upp en tydlig besparing genom installation av frekvensstyrning, 50 procent.
Före installation av frekvensstyrning användes 24,9 kWh/dag och efter användes 12,5 kWh/dag. Tiden
fördelades med 3,5 tim/dag för mjölkning och 0,8 tim/dag för diskning.

Bild 2.
På frekvensomformarens display ser man aktuell
frekvens och effektuttag

Man kan själv göra ett överslag på förväntad energibesparing. Vi antar att diskningen har dubbelt så
stort kapacitetsbehov som mjölkning, men det kan variera. Ta tiden för mjölkning och diskning. Räkna
så här:
mjölkningstid
Besparing (%) =

50 *
mjölkningstid + diskningstid

Exempel På en gård med 120 kor går vakuumpumpen 6 tim/dag. Diskningen tar 1,5 tim/dag och
mjölkningen 4,5 tim/dag. Besparing = 50 * 4,5/6,0 = 37,5 (%)

Sambandet visar att ju mindre andel av vakuumpumpens gångtid som är diskning, desto större är fördelen med frekvensstyrning. Dessutom kanske en del av tiden bara är väntan, t.ex. när man ska fösa in
kor till mjölkningsstallet. Då är det ytterligare en fördel att pumpen kan gå ner i varv och ner i effekt.
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I mjölkningsrobotarna är det ganska nödvändigt med frekvensstyrning av vakuumpumparna, som ju får
gå många timmar och med varierande belastning. Tidigare mätningar på robotar visar på betydande
energibesparing med frekvensstyrd vakuumpump.
Varvtalsreglering i den frekvensstyrda vakuumpumpen sker med hjälp av en frekvensomriktare. I den
omvandlas normal sinusformade växelspänningen av 50 Hz till en spänning som varierar med lägre
frekvens efter behov. Det sker på elektronisk väg och den utgående spänningen är normalt inte vågformad utan består av olika pulser med olika bredd. Detta kan ge problem med så kallade övertoner på
elnätet och störa viktiga elektroniska funktioner. Så kallade lagerströmmar ger också problem. Viktigt
är att man installerar en skärmad kabel mellan frekvensomriktare och motor.
Det finns emellertid teknik som ger en rent sinusformad spänning och då slipper man de elektroniska
problemen och man slipper ha skärmad motorkabel. Man kan läsa mer om tekniken i handbokens del 3
om elektricitet och motorer.
Fördelar med frekvensstyrd vakuumpump
• Energibesparing
• Längre livslängd på grund av reducerat varvtal
• Mindre slitage och lägre underhållskostnader
• Mindre buller
Nackdelar jämfört med traditionellt system
• Större investeringskostnad
• Risk för störningar i elektronik. Beror på vilken teknik som används för frekvensomvandling.

Övrigt om vakuumanläggningen
Vakuumnivån bör kontrolleras regelbundet. För lågt vakuum försenar mjölkningen och då ökar naturligtvis vakuumpumpens energianvändning. Det är också viktigt att kolla för läckage, ett tecken är luftbubblor i vattnet vid diskning – syns i glasrör. Luftläckage kan leda till att mjölkfettet skadas med
smakfel som följd.
Vakuumpumpen producerar en hel del värme. Det mesta av den tillförda elenergin omvandlas till
värme och oftast blåser man bara ut den i det fria. Den bör tas tillvara för uppvärmning i ex. personalutrymmen eller på annat sätt. Vakuumpumpen ska inte placeras i samma rum som mjölktanken eller
kylaggregatets kondensor, det bidrar till ökad elförbrukning för kylning. Se även under mjölkkylning.
Pumpar och kompressorer är konstruerade efter olika principer. Det brukar framhållas i utländska
energihandböcker att scrollpumpen eller scrollkompressorn är både energieffektivare och tystare än
andra konstruktioner.

Bild 3.
Robotarnas vakuumpumpar går hela tiden men
med växlande behov. Därför är det viktigt med
frekvensstyrning.
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Bild 4.
Rör från vakuumpumpar i fyra robotar
släpper ut energi i det fria. Kan den tas till
vara på något sätt?

Åtgärder i vakuumsystemet
1. Undersök om vakuumpumpen kan frekvensstyras.
Med frekvensstyrning anpassas pumpens kapacitet och därmed effektuttag efter behovet. Det är inte
mjölkningen som kräver högst effekt utan diskningen. Ju mindre andel av den totala gångtiden som är
diskning, desto mer energi sparas på frekvensstyrning. Det är särskilt viktigt för mjölkroboten, där
vakuumpumpen får gå kontinuerligt. Frekvensstyrning minskar slitaget på vakuumpumpen men kan
ge förslitning på motorns lager genom s.k. lagerströmmar, om den arbetar med pulsviddsmodulering.
Den kan också orsaka störningar på annan elektronik i stallet. Därför bör man hellre välja den typ av
frekvensomformare som ger en sinusformad spänning.
I vissa fall kan man även komplettera befintliga vakuumpumpar med frekvensstyrning.
2. Rengör vakuumregulatorn.
Finns det en vakuumregulator i systemet måste den rengöras regelbundet, varje kvartal. Felaktigt
vakuum ger längre mjölkningstider och sämre urmjölkning.
3. Kontrollera luftläckage i mjölkningsanläggningen.
Om det sugs in luft i vakuumsystemet där luft inte ska komma in, så medför det att vakuumpumpen
får arbeta lite mer.
4. Låt inte vakuumpumpen värma tankrummet.
Vakuumpumpen kan gärna stå i ett särskilt maskinrum. Det är inte bra från energisynpunkt att den
står i ett tankrum så att den höjer temperaturen kring kondensorn. Mer om det under kapitel kylning.
5. Ta vara på energin från vakuumpumpen.
Det mesta av energin som tillförs vakuumpumpen blir värme, varav en del får passera ut i det fria
med den luft som pumpen avger. Det är intressant att ta vara på den värmen för t.ex. personalrum.
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Mjölkkylning
Kylning och mjölkkvalitet
Effektiv kylning av mjölken är mycket viktig för den hygieniska kvaliteten, det gäller att hindra tillväxt
av bakterier. Ju lägre temperatur, desto mindre aktiva är bakterierna. Ju snabbare det blir kallt, desto
färre bakterier hinner det bli. För tankar anges kylklasser i en europeisk standard (EN 13732). Den
klass som tillämpas mest säger att mjölken inom 3 timmar efter mjölkning ska kylas till en temperatur
på 4 OC eller lägre. Den temperaturen stoppar mikrobernas aktivitet men tar inte död på dem. Ursprungstemperaturen när mjölken lämnar juvret är ca 37 OC. Mjölken bör alltså så snabbt som möjligt
kylas ner till 4 OC för att lagras vid denna temperatur. De svenska rekommendationerna för kylning
följer den europeiska standarden.
EU-standarden anger också en arbetstemperatur SOT (Safe Operating Temperature) mellan 5OC och
32OC. Praktiskt betyder det att utrymmet där kylsystemets kondensor är placerad ska ha en temperatur
mellan dessa gränsvärden oavsett väderlek. SOT avser utrustningens hållbarhet, inte kravet på kyltid.
Mjölkens kylning svarar för en stor del av energianvändningen i mjölkproduktionen. Andelen kan variera från 10 till 20 procent, beroende på förutsättningarna. För varje ton mjölk som kyls till 4 OC kan det
gå åt från 14-15 kWh upp till det dubbla. Det finns ofta möjligheter att minska kylningens elförbrukning utan att göra avkall på kvalitetskraven. Mjölkens kvaliteten måste alltid gå före. Mer om det under
rubriken åtgärder.
Bild 5.
Mycket kan göras för energieffektivisering
i det som rör mjölkens kylning.

Teknik för kylning
Sveriges mjölkgårdar använder nästan uteslutande kylkompressorteknik för kylning av mjölken. Som
komplement till kylkompressoranläggningen kan man förkyla med kallvatten (se särskilt avsnitt längre
fram). Energibesparing och andra fördelar gör den tekniken intressant.
Principerna för kylkompressortekniken, värmepumpstekniken, behandlas mer ingående i handbokens
del 2, Energi grunder. Bilden nedan visar kylmaskinens uppbyggnad i princip.
avger upptagen värme + kompressorenergin
Varm sida

energi till kompressorn
Strypventil

Kall sida

tar upp värme

Bild 6. Principen för kylmaskin och värmepump.
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I kylkretsen cirkulerar ett köldmedium som växlar mellan gasform och vätskeform beroende på övertryck och undertryck. Kompressorn sänker trycket i förångaren, där vätskan kommer i kokning, förångas. Övergången från vätskefas till gas kräver energi och denna hämtas från omgivningen, i detta fall
mjölken, som alltså kyls. Förångaren fungerar som en värmeväxlare. Kompressorn suger till sig gasen
och komprimerar den. Gasen får inte bara ett högre tryck utan också en högre temperatur. Kompressorn pumpar den varma gasen till nästa värmeväxlare, kondensorn. Här kyls gasen av en kallare omgivning tills den kondenserar, övergår till vätskeform. Vätskan, som fortfarande är under tryck, pumpas
vidare genom en strypventil, varvid trycket sänks. Ventilen utgör ett motstånd mot vätskeflödet så att
det bildas undertryck och övertryck. Med den kan man reglera tryck och flöde, men detta ska överlåtas
till servicepersonal!

Bild 7. Del av kylaggregat med dubbla kompressorer (inneslutna i blå höljen). Tanken skymtar till höger och
till vänster finns kondensorpaketet med tre kylfläktar. I detta fall har kondensorpaketet placerats i direkt
anslutning till tanken och man ser inget som tyder på att det är särskilt välventilerat.

Kylkompressorns konstruktion har betydelse för verkningsgraden, hur väl kompressorn kan omsätta
elenergin till rörelseenergi, tryckenergi och värme i köldmediet utan stora förluster. Kolvkompressorn
har på senare år ersatts av scrollkompressorn i många applikationer, bland annat i värmepumpar för
uppvärmning. Scrollkompressorn har många fördelar. Den går tystare, den har färre rörliga delar och
den har bättre verkningsgrad. Uppgifter finns om att den använder 15 - 25 procent mindre energi än en
kolvkompressor vid samma tryck och flöde.
Det är flera faktorer som påverkar hur länge och hårt kylkompressorn måste arbeta och därmed hur
mycket energi den använder:
•
•
•
•
•
•

Mjölkens ingångstemperatur. Temperaturen sjunker något från 37 OC i juvret fram till
tanken, kanske till 35 OC eller ännu lägre om mjölkledningen är lång och oisolerad.
Förkylning av mjölken före tanken betyder mycket, se det avsnittet.
Rätt injustering av kylaggregatet med tryck och temperatur
Tankens placering och dess omgivningstemperatur
Kondensorns placering och dess omgivningstemperatur
Kondensorns skick

Erfarenheter från utförda energikartläggningar visar att det ofta är onödigt varmt vid kondensorn. När
temperaturen stiger där, så måste kylkompressorn arbeta mer och använda mer energi för att transportera bort mjölkvärmen.
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Två huvudprinciper för mjölkkyltankar, direkt och indirekt kylning
Det finns två grundkonstruktioner av mjölkkyltankar. Den ena arbetar med direkt kylning av mjölken.
Den andra arbetar med indirekt kylning och lagrar kyla i en isbank.
Direkt kylning. Här är förångarens yta i nära (termisk) kontakt med mjölken. Viktigt att tänka på är att
kylningen kan vara så effektiv att mjölken fryser, om den kylda ytan i tanken inte är täckt med mjölk
som samtidigt kan cirkuleras/omröras i tanken. Vanligen har moderna kyltankar en möjlighet till fördröjd start eller en reducerad kyleffekt under 0 - 60 min efter tankdisk.
Indirekt kylning. Mjölken kyls inte direkt utan via ett mellansteg med isvatten. Kylan byggs upp i lagret med isvatten, isbanken, mellan mjölkningarna. Isvattnet kan ha en inblandning med glykol för att
man ska kunna hålla en låg temperatur utan frysning. Kylan pumpas som kylmediet isvatten till kylplattorna. Genom att kylan kan byggas upp över en längre tid mellan mjölkningarna krävs en mindre
kylanläggning med lägre toppeffekt. Därför kan den indirekta kylningen vara ett av flera sätt att minska
gårdens effekttoppar. Vid mjölkningen har man sedan en mycket stor kylkapacitet, eftersom kylan
redan är producerad och lagrad.
En nackdel med indirekt kylning är att den använder mer energi. En tysk källa anger 20 procent högre
elförbrukning med isbankstank och indirekt kylning i jämförelse med direkt kylning. Detta beror på en
extra pump för isvattnet och att isvattnet ska underhållskylas. Dessutom sker förångningen vid en lägre
temperatur. En annan nackdel är den större investeringen initialt och den anses inte så intressant förrän
tankstorleken är uppe kring 10 m3. Om man betalar mindre för elenergin på natten, kan det ändå vara
ett ekonomiskt alternativ, eftersom man då kan bygga upp lager av kyla nattetid.
Det är också intressant att pumpa isvatten till en förkylare, som sänker mjölktemperaturen före tanken.

Bild 8. Principbilder för de två grundkonstruktionerna. Till vänster tank med direkt kylning. Till höger tank
med indirekt kylning, isbanksanläggning. (Källa: DeLaval)

Hur mycket energi behövs det för att kyla mjölk?
Förutom själva kylningen, kompressorns arbete tillkommer en mindre mängd elenergi för omröraren
och för fläktar på kondensorn. Efter att mjölken är nedkyld måste maskineriet starta ibland för underhållskylning, det vill säga hålla mjölkens temperatur på stabil låg nivå. Tanken är visserligen isolerad,
men det sker ändå ett litet värmeutbyte mellan omgivning och mjölk. Drivkraften står i proportion till
temperaturskillnaden, så det är alltså en fördel om inte tankrummet blir varmt.
Det förekommer olika uppgifter om energibehov för mjölkens kylning, mer eller mindre schablonartade. Exempelvis anger en tysk källa att tanken har en elförbrukning på 20 kWh per ton vid direkt kylning och 24 kWh/ton vid indirekt kylning. Det kan tjäna som riktvärde, men egentligen varierar energibehovet för kylning från gård till gård beroende på förutsättningar och skötsel. Det visar erfarenheterna från utförda energikartläggningar. En annan tysk källa anger 15 – 22 kWh/ton för direktkyld tank
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och 18 – 26 kWh/ton för indirekt kyld. Detta visar också på ett högre energibehov för den indirekta
kylningen.
Energibehovet för kylning beror främst på temperaturskillnaden mellan förångare och kondensor.
Kompressorn får jobba hårdare om värmen ska lämnas av vid en högre temperatur. Detta belyses av
olika studier som då tydligt visar på betydelsen av att hålla låg temperatur vid kondensorn. Studierna
ligger till grund för tabell 1. Man kan se dessa värden som riktvärden. Intervallens lägsta värden är
förslag till årsmedeltal vid gynnsamma förhållanden. Vid dålig funktion och dålig rengöring blir förbrukningen högre.
Tabell 1. Riktvärden för energibehov vid kylning av mjölk, kWh/ton - gäller vid god funktion och rengjord
kondensor, fyra mål per dag. (Egen sammanställning)
Tankar vid robotmjölkning kräver lite mer energi, eftersom den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan
förångning och kondensering blir högre (Källa: Wedholms AB)
Kylteknik

Temperatur i tankens (kondensorns) omgivning, °C
5
12
22
25
32

- direkt kylning
- indirekt kylning

12-14
14-16

15-17
18-20

19-21
23-25

20-22
24-26

23-25
28-30

För att få lägre temperatur vid kondensorn är det vanligt att hela aggregatet frigörs från själva tanken
och placeras i ett särskilt rum med lägre temperatur eller till och med utomhus. Det är inte tillrådligt att
hålla lägre temperatur än 5 °C, EU-standarden anger ju en arbetstemperatur mellan 5 och 32 OC. Man
ska vara uppmärksam på att för låg temperatur gör att det samlas för mycket vätska i kondensorn, det
blir då för lite till förångaren, om det inte finns en buffertmängd i en s.k. receiver. För lite köldmedium
i förångaren gör att kompressorn måste arbeta mer och då ökar alltså elförbrukningen istället. Dessutom tar nedkylningen längre tid. Det ger ett sämre flöde och då måste kompressorn arbeta längre tills
all mjölk är kyld. I så fall har man istället ökat energibehovet. Om man väger samman olika aspekter
anses den optimala temperaturen vid kondensorn vara 15 grader, enligt en tillverkare.
I riktlinjerna från Svensk Mjölk heter det:
Om mjölktanken och kylanläggningen icke är integrerat kan kylutrustningen placeras i ett separat rum avskilt från mjölktankrummet. Kondensorn placeras på frostfri plats och bör endast placeras utomhus om konstruktion och klimatet i området möjliggör detta och att installationen följer leverantörens anvisningar för att uppfylla den europeiska normen EN 13732.
Ett annat skäl till att koppla loss kylaggregatet och placera det i ett annat utrymme är att man vill samla
bullrande maskiner i ett särskilt maskinrum. Det är i så fall högst olämpligt att ställa det tillsammans
med en vakuumpump och en kompressor, som båda alstrar värme. Maskinrummet måste i så fall vara
mycket välventilerat.
Ventilationen i mjölkrummen kan ofta förbättras. Det kanske finns ett friskluftsintag några dm över
marknivån, men det är inte tillräckligt för ventilation. Det är inte ovanligt att lantbrukare som byggt ut
sin mjölkproduktion har ställt den nya större tanken i befintligt mjölkrum och att då kondensorn hamnar inne i ett trångt hörn. Där är det svårt att få till bra ventilation, kondensorn värmer utrymmet och
temperaturen blir då ännu ogynnsammare. I ett sådant fall är den enklaste åtgärden att ta upp en ventilationslucka vid golvet nära kondensorn för tilluft och så gör man motsvarande öppning uppe vid taket,
så att det blir cirkulation på luften. Riktvärde för luckans storlek är storleken på kondensorn. Säkrast
är att använda fläkt för cirkulationen.
Det är egentligen inte omgivningstemperaturen utan temperaturen i själva kondensorn som bestämmer
effektiviteten. Värmen ska lätt kunna avges från kondensorn, men det hindras av damm- och smutsbeläggning. Därför får man se till att hålla kondensorn ren.
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Förkylning av mjölken
Förkylning av mjölken innan den kommer till tanken medför flera fördelar. Om redan kyld eller delvis
kyld mjölk kommer till lagringstanken, så blir det lättare att hålla rätt temperatur där. Det gäller särskilt
robotgårdarna, där ju flödet av varm mjölk är nästan kontinuerligt.
Man kan skilja på i princip två olika system, förkylning med hjälp av kylaggregat och förkylning med
kallvatten. I båda fallen finns då en extra värmeväxlare inkopplad på mjölkledningen före tanken.
När kylan för förkylning produceras genom tankens kylsystem, ingår förkylaren som en extra förångare i kylkretsen. Vid indirekt kylning är det isvatten som pumpas genom värmeväxlaren. Några studier
som visar att denna förkylning är positiv för energieffektiviteten har inte påträffats. För mjölkens kvalitet är det mycket positivt att mjölken har så låg temperatur som möjligt när den kommer till tanken.
I det andra systemet sker förkylning med kallvatten i en värmeväxlare. Eftersom denna metod för förkylning har stor inverkan på energianvändningen kommer den att behandlas här.

Förkylning med vatten
Än så länge är det mindre vanligt i Sverige att förkyla mjölken med kallvatten före mjölkkyltanken. I
andra länder är tekniken utbredd och accepterad och det kan bero på att man betalat mer för elenergin.
Ändå har man inte i alla länder så låga temperaturer på vattnet från brunnar och borror eller tillräckligt
med vatten som i vårt land. Tekniken för denna förkylning är ganska enkel och fördelarna är stora. En
värmeväxlare kopplas in på mjölkledningen före tanken och ansluts till kallvattenledningen. Värme
växlas då över från den varma mjölken till det kalla vattnet. Värmeväxlaren är i regel av motströmstyp,
vilket innebär att vattenflödet är motriktat mjölkflödet. Det medför att kyld mjölk möter kallt vatten
och det medför en bättre kylning. Temperaturen kan sänkas till 2-5 grader över det inkommande vattnets, beroende på konstruktion och flöde.
Värmeväxlarens kapacitet i värmeutbytet beror på hur flödena löper i den och framförallt i storleken på
ytorna som skiljer mjölk och vatten åt. Det finns några olika konstruktioner på värmeväxlare.

Bild nr 9.
A. Plattvärmeväxlare
Tillverkare ex. DeLaval

B. Rörvärmeväxlare, typ rör i tub.
Tillverkare ex. Wijsman

C. Rörvärmeväxlare, typ rörspiral
i behållare. Tillverkare ex. Packo

Plattvärmeväxlaren är en mycket vanlig konstruktion. Den består av ett antal tunna plattor som är hopskruvade till ett paket. Plattornas utformning bestämmer flödesvägarna i växlaren. Exempel på fabrikat
av plattvärmeväxlare är DeLaval, men flera finns.
Rörvärmeväxlaren är en annan konstruktion som används till förkylning. Mjölken passerar här i tunna
rör omgivna av flödande vatten. Det kan vara raka rör inneslutna i en tub som i bild 9 B. Bild 9 C visar
en typ med s.k. koaxialrör i spiral. I det inre röret rinner mjölken och i det omgivande vatten.
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Plattvärmeväxlaren kan lätt dimensioneras efter behov genom val av antal plattor. Antal plattor bestämmer ju övergångsytans storlek. Vanligen förekommer rörvärmeväxlare i några standardstorlekar
som man inte kan variera på motsvarande sätt som med plattvärmeväxlaren. Om man vill utöka får
man göra det i steg genom att koppla till ytterligare växlare. Rörvärmeväxlarna är hopsvetsade och de
kan inte tas isär för rengöring, men i gengäld är det inte lika trånga kanaler som i plattvärmeväxlaren
och de har därför större utsikt att hållas rena genom normal diskning. Från olika håll sägs det också att
mjölken behandlas skonsammare i rörvärmeväxlaren. Det är viktigt att plattväxlaren servas regelbundet
och diskas ordentligt så att inte problem med bakterier uppstår. Det är också viktigt med filter före
plattväxlaren så att den inte sätts igen.
Styrningen av vattenflödet kan ske manuellt eller automatiskt med elektriskt manövrerade ventiler. Vid
diskning av mjölkledningen stänger man av vattnet, därför att det är viktigt att hålla temperaturen på
diskvattnet uppe.

Beräkning på förkylning
Hur många grader som mjölktemperaturen sänks beror på det ingående vattnets temperatur och hur
stort vattenflödet är i jämförelse med mjölkflödet. Det anses enligt flertalet källor optimalt med ett
vattenflöde som är ungefär 2 - 2,5 gånger mjölkflödet. Vid en mjölkning om t.ex. 1 000 l så vill man ha
ett flöde på 2 000 – 2 500 l vatten under tiden som mjölkningen pågår. I en effektiv motströmsväxlare
kan man på så vis förkyla mjölken till 2-3 grader över inkommande vattentemperatur.
Med en enkel formel kan man beräkna hur mycket mjölktankens elförbrukning kan komma att minska
eller hur stor del av kylbehovet som förkylaren svarar för. Vi tar för givet att mjölken tidigare har kylts
ner till 4 grader i tanken. Ingående mjölktemperatur är TM och utgående mjölktemperatur TU.
TM – TU
Förkylningens andel av totala kylbehovet = 100 *
TM – 4

Erfarenhet finns bland annat från en gård i Marks kommun i Västra Götaland, där man installerat en
nederländsk förkylare typ rörvärmeväxlare (bild 9 b). Brunnsvattnet som leddes in i förkylaren hade en
temperatur på 7 OC och det lämnade förkylaren med 17 OC. Mjölken kyldes då från 35 till 15 OC. Använder vi formeln ovan får vi:
35 - 15
Förkylningens andel av totala kylbehovet = 100 *
= 65 (procent)
35 – 4
Mjölktankens elförbrukning hade inte mätts upp, men om vi antar det rimliga värdet 20 kWh/ton, så
kan vi konstatera att förkylningen minskar elförbrukningen med 20 * 0,65 = 13 kWh per ton mjölk.
Med gårdens produktion på genomsnittliga 2,47 ton/dag eller 900 ton/år så sparar förkylningen nästan
12 000 kWh/år och nyckeltalet förbättras med 0,013 kWh per kg mjölk.
Mjölk
o

Vatten
o

35 C

17 C

Vatten

Mjölk

o

15 C

Bild 10.
O
I exemplets gård förkyls mjölken till 15 C
O
och samtidigt värms vattnet från 7 till 17 C
Förkylaren reducerar kylkompressorns gångtid så att man sparar nästan 12 000 kWh/år.

7 C
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Vattenflöde och mjölkflöde
I exemplet är temperatursänkningen hos mjölken 20 grader. Den energimängd som lämnar mjölken är
lika med den energimängd som upptas av vattnet, om man kan bortse från förluster till omgivningen.
Vattnets specifika värmekapacitet är 1,16 Wh/l,grad. Mjölkens specifika värmekapacitet brukar anges
till 1,08 Wh/l,grad. Man kan då skriva följande ekvation:
Qvatten * 1,16 * ΔTvatten = Qmjölk * 1,08 * ΔTmjölk

där Q står för flöde i l/min och där ΔT står för temperaturändring i grader.
För överslagsberäkning kan man utgå från att vatten och mjölk har samma specifika värmekapacitet.
Då får vi den enklare formeln:
3

Qvatten = Qmjölk * ΔTmjölk / ΔTvatten (m /dag)

Vattenbehovet på exemplets gård blir då: Qvatten = 2,47 * (35 - 15) / (17 - 7) = 4,94 m3/dag. Det visar
att vattenflödet i detta fall är 2 ggr mjölkflödet och att det behövs nästan 5 m3 vatten per dag. Tydligen
har vi en hög effektivitet i denna värmeväxlare i denna tillämpning, eftersom skillnaden mellan utgående mjölktemperatur och vattentemperatur blev så liten som 2 grader.

Det förvärmda vattnet kan ges till korna
Gården i vårt exempel har under det första året bara släppt ut vattnet (dock inte till gödselbehållaren).
Om man har god tillgång på vatten så innebär det ingen stor kostnad att göra så, men det finns kostnader och energibehov för att pumpa upp vattnet.
Nästa steg på den här gården blir att använda det uppvärmda vattnet till korna. Det vatten som kon
dricker ska ju på något sätt värmas till kroppstemperatur och det brukar ju ske med hjälp av värdefull
foderenergi. Svenska undersökningar på 1980-talet har visat att mjölkproduktionen förbättrades med
storleksordningen 1 kg per dag, då dricksvattnets temperatur höjdes från 3 till 17 °C. Andra forskare
har kommit fram till att vattentemperaturen inte bör överstiga 17 °C. Varmare vatten kan nämligen
minska kornas vattenkonsumtion. Uppvärmning till 15 °C – 17 °C kan vara ett riktmärke.
Riktigt låga vattentemperaturer kan minska vattenkonsumtionen, till nackdel för avkastningen. Denna
minskning är påtaglig för nötkreatur då vattentemperaturen underskrider 6 °C. Om vattnet från brunnen
är så kallt, så drar man ännu mer nytta av att förvärma vattnet i en förkylare. Längre norrut i landet är
det inte ovanligt att kornas dricksvatten måste förvärmas med elenergi, till stora kostnader. Antag att
brunnsvattnet håller 3 °C och att det ska förvärmas till exempelvis 10 °C. För en ko som dricker 100
liter vatten per dag går det åt 0,8 kWh per dag bara för att värma vatten. Om besättningen är 75 kor och
vattnet ska värmas hela året, så går det åt 22 000 kWh/år.
Även i södra delarna av landet händer det att man värmer dricksvattnet i kalla lösdrifter och under den
kallare årstiden. Hämtar man då värmen från förkylning av mjölk, så spar man in energi för att värma
vatten.
Om man mjölkar två gånger per dag, så ska man ha en lagringsbehållare för vattnet. På robotgårdarna
är det gynnsammare. Man kan slippa lagra det uppvärmda vattnet, eftersom både mjölkflöde och vattenflöde är kontinuerligt, mer eller mindre. Ändå används förkylningen effektivare med en mellanbehållare och en styrning som gör att vatten passerar endast när mjölkpumpen går. Annars kan det inträffa att man har ett mjölkflöde när ingen ko dricker och då uteblir den värdefulla förkylningen. Det är
viktigt att vattenbehållaren rengörs.
Att förkylningen minskar tankens energianvändning är det viktigaste ur energisynpunkt, men det finns
alltså fler fördelar, som bidrar till att motivera investering i en förkylare.
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Åtgärder i mjölkkylning
1. Serva och justera kylaggregatet.
Kylaggregatet ska servas och injusteras så att kompressorn arbetar optimalt, med rätt tryck, rätt vätskemängd och en bra funktion i övrigt. Anlita en auktoriserad kylfirma. Felaktig inställning kan medföra
längre gångtid för kompressorn innan mjölken är färdigkyld. Det ger onödig elförbrukning. Det bör
finnas ett siktglas så att man själv kan kontrollera att det finns köldmedium till rätt nivå. Mellan servicetillfällena bör man då och då rengöra kondensorn.
2. Håll kondensorn ren.
Smuts och damm hindrar värmen att passera från köldmediet till omgivningen, medan den rena metallen är en god värmeledare. Här följer tips för rengöring. När tanken är tom eller mjölken är färdigkyld, stänger man av tanken. Avlägsna damm och skräp med mjuk borste. Var försiktig så inte damm
kommer längre in i flänsarna och så att flänsarna inte skadas. Täck kondensorn med fuktig duk så att
damm binds effektivt. Använd tryckluft och blås kondensorn ren motströms, mot fläktens blåsriktning. Ta bort duken, där dammet fastnat, och slå på kylningen igen.
3. Håll nere temperaturen kring kondensorn.
Se till att ventilationen är god, så att temperaturen kring kondensorn hålls nere. Skillnaden i temperatur mellan den kalla och varma sidan i kylkretsen har stor betydelse för energianvändningen. En för
hög temperatur vid kondensorn gör att kompressorn får arbeta hårdare och längre. Värmen ska ventileras bort effektivt från kondensorn. 10 graders temperatursänkning sparar ca 20 procent av den
energi som behövs för att kyla mjölken. Det gör ca 4 – 5 kWh per ton mjölk eller ca 3000 kWh/år i en
75-korsbesättning. Kyltiden reduceras också, ca 1 procent för varje grads temperatursänkning.
För ventilation räcker det inte med en öppning nära golvet utan man ska ta upp en öppning uppe vid
taket också, så att det blir cirkulation. Det kan dessutom behövas en extra fläkt. Ventilationen av
tankrummet blir ännu viktigare, om där finns andra maskiner som alstrar värme, såsom vakuumpump
och kompressor. Om man har skilt ifrån kylaggregatet från tanken och placerat det i ett särskilt maskinrum, så ska det heller inte stå tillsammans med vakuumpump och kompressor, om inte ventilationen är mycket god. Använd termometer och kolla upp temperaturen vid kondensorn.
4. Tankrummet ska ventileras.
Även om man har flyttat ut kondensorn till ett kallare utrymme är det viktigt att tankrummet inte blir
för varmt. Ett svalt utrymme minskar behovet av underhållskylning, därför att mjölkens temperatur
inte stiger lika snabbt när värme passerar genom tankens väggar och isolering in till mjölken. Kylaggregatet behöver då inte arbeta så mycket för att hålla ner mjölktemperaturen.
5. Mät elförbrukningen.
Sätt en extra elmätare på mjölktanken för att kunna veta hur mycket energi som används för mjölkkylningen och vid olika förhållanden. Med en mätare blir det lättare att följa resultatet av åtgärder
som förkylning, rengöring av kondensorn och bättre ventilation av kondensorn. Om man håller koll på
kylkompressorns gångtider kan man också få en uppfattning om resultatet av åtgärderna.
6. Förkyl mjölken med kallvatten.
En värmeväxlare kopplas in på mjölkledningen före tanken och ansluts till kallvattenledningen. Värme
växlas då över från den varma mjölken till vattnet. Därmed reduceras kylbehovet för mjölken i tanken
och genom att kylkompressorn då behöver arbeta mindre, så sparas energi. Då ökar även kompressorns livslängd, när slitaget minskar. Förkylning är också till fördel för mjölkkvaliteten, eftersom mjölken kyls snabbare. Detta har särskild betydelse på robotgårdarna.
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Förkylningen ger uppvärmt vatten som kan ges till korna och det spar foderenergi för att värma vatten. Förvärmningen av vatten kan också ersätta en del av den elenergi som annars används för att
värma dricksvatten på en del gårdar. Om man har god tillgång på vatten utan större kostnad kan man
ju också släppa ut det. En annan lösning är att lägga ner en cirkulationsledning i marken, som då kyler
vattnet.
Driftskostnaderna för sådan förkylning är noll om man ändå ger det förvärmda vattnet till korna. Om
man pumpar upp vatten särskilt för förkylning och bara släpper ut det, så tillkommer driftskostnad
och energi för pumpning. Beroende på vilket djup man hämtar vatten ifrån, så kan man räkna med ca
0,5 - 1,0 kWh/m3.
Förkylning med vatten är en viktig sparåtgärd, liksom att hålla det svalt vid kondensorn. Båda dessa
åtgärder påverkar hur mycket man kan få ut av värmeåtervinning. Därför ska man räkna på behov och
tillgång och det behandlas i avsnittet om värmeåtervinning.

Värmeåtervinning från mjölken
Den enklaste tekniken för att ta vara på värmen i mjölken är att använda en förkylare med vatten, men
det finns mer potential. Det återstår mjölkvärme att ta vara på och den kan tas ut vid högre temperatur
än i förkylaren, via kylaggregatet.
När mjölken kyls ner till 4 OC så är det ca 30 – 35 kWh, som vi kyler bort från varje ton mjölk i tanken.
Det finns en viss variation. Det sker viss nedkylning mellan spenkopp och tank. Hur många grader det
blir beror på mjölkledningens längd och om ledningen är isolerad eller inte.
Energin från mjölken i tanken ska avges vid kylaggregatets kondensor. Förutom mjölkvärme ska kondensorn också ta hand om och ventilera bort den energi som tillförs systemet via kylkompressorn. Hur
mycket som tillförs den vägen beror på hur mycket kompressorn måste arbeta. Som visats i tabell 1 gör
skillnader i temperaturer m.m. att elförbrukningen kan variera mellan 12 och 25 kWh per ton mjölk,
vid direktkylning. En liten del av denna energi används av omrörare och kondensorfläktar. Ungefär 1/3
av kompressorns tillförda energi försvinner som förluster i motor och kompressor. Resten, mellan 7
och 15 kWh/ton, avges vid kondensorn tillsammans med värmen från mjölken.
Man kan räkna med att det sammanlagt blir mellan 37 och 48 kWh per ton, som transporteras efter
kompressorn. All denna energi är en viktig resurs, alltför viktig för att bara fläktas bort. En stor del av
den kan ju återvinnas genom uppvärmning av vatten i en värmeväxlare, som kopplas in på kylkretsen.
Bild 11.
Plattvärmeväxlare är den vanligaste typen
av värmeväxlare vid värmeåtervinning.

Av kyltekniska skäl bör man dock fläkta bort en del av energin i kondensorn, åtminstone i de system
som är vanliga idag. Orsaken är att gasen inte helt bör kondensera i växlaren, eftersom det hindrar flödet. Man brukar räkna med att 2/3 kan återvinnas i värmeväxlaren (Karlsson, m.fl., 2012). Det är visserligen tekniskt möjligt att bygga ett system som utesluter den fläktkylda kondensorn och växlar över
all tillgänglig värme till vatten, men sådana system är mindre vanliga. Värme mellan 25 och 37
kWh/ton kan man återvinna av de 38 - 53 kWh/ton som är tillgängliga efter kompressorn. Det finns en
variation, beroende på förutsättningarna. Se bild 12.
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förluster i motor, kompressor mm
mjölktemperatur
O
32 - 35 C

samt omrörare, fläkt

1/3 kyls bort
i kondensorn

5 - 10 kWh

Mjölktank
30 - 33 kWh

KylKylaggregat

energi från
mjölken

37 - 48 kWh

energi transporterad
efter kompressorn

25 - 32 kWh

2/3 till värmeåtervinning

12 - 25 kWh

tillförd elenergi

Bild 12. Principbild över energiflöde vid kylning och värmeåtervinning (utan förkylning). Värdena i kWh per
ton mjölk är ungefärliga och de anges som intervaller för att visa på variationen.

En plattvärmeväxlare kopplas in på kylkretsen mellan kompressor och kondensor. I värmeväxlaren
avges en del värme från den komprimerade heta köldmediegasen till vatten och det som återstår ska
sedan fläktas bort från kondensorn. Från värmeväxlaren leds vattnet till en lagringstank. Installation
och inkoppling kan skilja mellan olika fabrikat.

Strypventil

Förångare

Bild 13. Plattvärmeväxlaren kopplas in på kylkretsen efter kompressorn och före kondensorn. Efter kondensorn sitter en strypventil. I detta system värms vatten till 50 - 55 grader som pumpas till en förvaringstank.
Varmvattenberedaren kommer sedan att förbruka mindre elenergi, när den matas med förvärmt vatten istället för med brunnsvatten. (Källa: DeLaval)

Vilken temperatur som kan tas ut beror på kylanläggningens systemtryck. Bild 13 visar uppvärmning
till 50-55 OC. Det finns andra tillverkare som anger 40 OC för sina system. Skillnaderna beror på val av
köldmedium och på trycket efter kompressorn. Ett sätt att få högre temperatur till värmeåtervinning är
att öka trycket genom strypning av flödet i strypventilen. Men det betyder att kompressorn får arbeta
hårdare, energibehovet ökar. Man bör inte själv ändra grundinställningen eller inställningen som gjordes vid senaste service, som ju är till för att anläggningen ska fungera så bra som möjligt. Att kyla
mjölken kommer alltid i första hand.
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Bild 14 Principschema från en av kyltanktillverkarna. Interpac är ett märkesnamn för enheten med värmeväxlare och cirkulationspump. (Källa: Wedholms AB)

I praktiken bör man alltså kunna räkna med att återvinna ungefär mellan 24 och 30 kWh per ton mjölk,
värme som kan utnyttjas för andra behov, främst till att värma vatten. Den enskilda gårdens förhållanden påverkar vad som kan utnyttjas.

Hur mycket värme kan återvinnas?
Potentialen att ta ut värme beror dels på vilken temperatur mjölken har när den kommer till tanken,
dels på om kylmaskinen arbetar effektivt eller inte. Vi har sett att kylmaskinen använder mer energi per
ton mjölk om den är dåligt skött och om det är varmt kring kondensorn, dåligt ventilerat. I ett riktigt
gynnsamt fall, när kylning bara behöver 12 kWh per ton mjölk, blir energiflödena som i bild 15.
förluster i motor + kompressor
mjölktemperatur
O
35 C

1/3 kyls bort
i kondensorn

samt omrörare, fläkt

5

Mjölktank
33

KylKylaggregat

energi från
mjölken

40
27
energi transporterad
efter kompressorn

2/3 till värmeåtervinning

12
tillförd elenergi

Bild 15. Energiflöden angivna i kWh/ton mjölk. Här är det gynnsamt för kylmaskinen, elförbrukningen för
kylning är så låg som 12 kWh per ton mjölk. Ca 27 kWh/ton kan utnyttjas till värmeåtervinning. Om vi räknar
på ”nettoenergi” blir det 27 - 12 = 15 kWh/ton.

Erfarenheter från tester och energikartläggningar säger att elförbrukningen för kylning oftast är högre
än så, beroende på dålig ventilation och dålig rengöring av kondensorn. Nästa bild visar flödena när det
går lite mer el, 20 kWh, för att kyla varje ton mjölk.
Systemet i bild 16 förbrukar mer elenergi än det i bild 15, 8 kWh mer per ton. En del av detta ökar
potentialen för värmeåtervinning, eftersom kylkompressorn tillför mer energi. Men värdet av detta
beror naturligtvis på hur man kan ta tillvara värmen. Skillnad i ”nettoenergi” är 5 kWh/ton.
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förluster i motor + kompressor
mjölktemperatur
O
35 C

1/3 kyls bort
i kondensorn

samt omrörare, fläkt

8

Mjölktank
KylKylaggregat

33
energi från
mjölken

45
30
energi transporterad
efter kompressorn

2/3 till värmeåtervinning

20
tillförd elenergi

Bild 16. Energiflöden angivna i kWh/ton mjölk. Förhållandena är mindre gynnsamma än i föregående bild,
kylningen förbrukar här 20 kWh/ton, som nog är mera normalt. Ca 30 kWh/ton kan här utnyttjas till värmeåtervinning. Det är alltså mer än i bild 15, men det beror helt på att mer elenergi används för kylning. Om vi
räknar på ”nettoenergi” blir det 30 - 20 = 10 kWh/ton.

Hur använda värme från värmeåtervinning?
Närmast till hands ligger att värma vatten för diskning m.m. och att då ersätta en del av den elenergi
som annars används. Värmeåtervinningen ger ungefär den temperatur som behövs för försköljning (40
O
C). Den reducerar också energibehov i varmvattenberedaren, som istället för att värma från kallvattnets temperatur till 80 OC nu bara behöver värma från 40 till 80 OC. Med hjälp av exempel från tabell 8
från Svensk Mjölk i kapitlet om diskning räknar vi på ett exempel på värmebehov för diskning och hur
värmeåtervinningen kan användas.
Exempel
En gård som mjölkar 60 kor med robot beräknas där använda 169 l/dag av vatten med 40 OC och 188
l/dag av vatten med 80 OC. Detta är för diskning av både tank och robot + mjölkledning. Kallvattnet
håller 6 OC. Värmeåtervinningen ger en vattentemperatur på 40 OC. Inklusive värmeförluster får vi:
Fas

utan värmeåterv.

med värmeåterv.

Försköljning 40 C, 169 l
O
Diskning 80 C, 188 l

7,4 kWh
17,9 kWh

0 kWh
9,7 kWh

Summa, per dag
Summa, per år

25,3 kWh
9200 kWh

9,7 kWh
3500 kWh

O

differens, sparas
7,4 kWh
8,2 kWh
15,6 kWh
5700 kWh

Energibehovet för diskning reduceras med 15,6 kWh/dag, som fås ”gratis” från värmeåtervinningen.
Det gör 5700 kWh/år, bara för diskningen. Utöver det finns behov av varmt vatten till annan rengöring, diskning av kalvhinkar m.m. Låt säga att det totala behovet, som då värmeåtervinningen svarar
för, är 20 kWh/dag. På ett år blir det 7300 kWh.
Mjölkmängd 1,8 ton /dag enligt tabell 8. Antag att värmeåtervinningen ger 30 kWh per ton mjölk.
Värmeåtervinning 1,8 ton/dag * 30 kWh/ton =
54 kWh/dag
Utnyttjas till varmvatten enligt ovan =
20 kWh/dag
Återstår att utnyttja
34 kWh/dag
Här finns alltså möjlighet att använda mer än 30 kWh/dag för annan uppvärmning.
Återvinningen levererar varmvatten som håller 40 - 55 OC. Av hygienskäl bör man inte använda detta
vatten direkt. Bättre är att höja temperaturen i varmvattenberedaren till minst 60 OC och sedan blanda
med kallvatten till önskad temperatur.
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Förkylning med vatten minskar potentialen för värmeåtervinning
Självklart finns inte potential att återvinna lika mycket värme om man har installerat förkylning med
vatten. Dels minskar den energi som ska kylas bort från mjölken och dels bidrar kompressorn med
mindre energi, eftersom den arbetar mindre. Det kan alltså bli en konflikt mellan förkylning med vatten
med de fördelar som det innebär å ena sidan och å andra sidan önskan att kunna utnyttja så mycket
värme som möjligt från mjölken genom värmeåtervinning. Bild 17 visar energiflödena när anläggningen i bild 16 kompletteras med en förkylare som sänker mjölktemperaturen med 16 OC.
förluster i motor + kompressor
mjölktemperatur
O
35 C

1/3 kyls bort
i kondensorn

samt omrörare, fläkt

4

Mjölktank

FörFörkylare

O
19 C

KylkomKylkompressor

16

energi från
mjölken

17

22
15
energi transporterad
efter kompressorn

2/3 till värmeåtervinning

10
tillförd elenergi

bortförs med vatten

Bild 17. Energiflöden när mjölken förkyls 16 grader. Potentialen för värmeåtervinning halveras och det gör
också energibehovet för kylning. Därför bör man räkna på hur en förkylare påverkar potentialen för värmeåtervinning.

Potentialen för värmeåtervinning har nu minskat från 31 till 15 kWh per ton mjölk genom förkylningen
i bild 17. Samtidigt har energibehovet för kylning minskat från 20 till 10 kWh/ton.
Det är klokt att göra en beräkning av behov och potentialer, innan man installerar förkylning och värmeåtervinning. I tabell 2 ges ett förslag till riktvärden. Här förutsätts att kylmaskinen före installationen använder 20 kWh för att kyla varje ton mjölk samt att kallvattnet håller 6 OC.

Tabell 2. Möjlig värmeåtervinning från mjölkkylning med hänsyn till förkylning med vatten. Utan sådan förkylning beräknas det vara möjligt att ta ut 30 kWh per ton mjölk. Potentialen minskar med ökande förkylning.
Beräkningen har gjorts för 2 resp. 4 ton mjölk per dygn.
Temperatur i mjölken

temp.
förkyln. med
O

C

ingen förkyln.

10
12
14
16
18
20

höjning
(*

till
tanken
O

Potential i värmeåtervinning

Vatten-

O

C

35
25
23
21
19
17
15

C

5
6
7
8
9
10
(*

Utnyttjat
i förkylaren
kWh/ton

11
13
15
17
19
22

Energi
från
mjölken

per ton
mjölk

kWh/ton kWh/ton

33
23
21
18
16
14
12

30
21
19
17
15
13
11

2 ton mjölk/dag

4 ton mjölk/dag

per dag

per år

per dag

per år

kWh/dag

kWh/år

kWh/dag

kWh/år

60
42
38
34
30
26
22

21 900
15 300
13 900
12 400
11 000
9 500
8 000

120
84
76
68
60
52
44

43 800
30 700
27 700
24 800
21 900
19 000
16 100

vattenflödet är lika med dubbla mjölkflödet

Hur kan vi då kombinera förkylning och värmeåtervinning? Nästa tabell är en komplettering av tabell 2
ovan för att visa hur mycket värme som återstår, när man använt det som behövs för förvärmning av
varmvatten.
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Tabell 3. Möjlig värmeåtervinning från mjölkkylning med hänsyn till förkylning med vatten. Tabellen visar hur
mycket energi det är möjligt att använda av återvinningen till annan uppvärmning efter att 20 kWh/dag använts till att förvärma varmvattnet, se kolumn ”återstår”.
Temperatur i mjölken Vatten-

Potential i värmeåtervinning

temp. Utnyttjat
till
förkyln. med
tank
O

C

ingen förkyln.

10
12
14
16
18
20

höjning
(*

O

O

C

C

35
25
23
21
19
17
15

5
6
7
8
9
10
(*

i förkylaren

Energi
från
mjölken

per ton
mjölk

2 ton mjölk/dag
per dag

kWh/ton kWh/ton kWh/ton kWh/dag

11
13
15
17
19
22

33
23
21
18
16
14
12

30
21
19
17
15
13
11

60
42
38
34
30
26
22

4 ton mjölk/dag

per år

till
varmv.

återstår

per dag

per år

till
varmv.

återstår

kWh/år kWh/dag kWh/dag kWh/år kWh/dag

kWh/år kWh/dag kWh/dag kWh/år

21 900
15 300
13 900
12 400
11 000
9 500
8 000

43 800
30 700
27 700
24 800
21 900
19 000
16 100

20
20
20
20
20
20
20

40 14 600
22 8 000
18 6 600
14 5 100
10 3 700
6 2 200
2
700

120
84
76
68
60
52
44

42
42
42
42
42
42
42

78 28 470
42 15 370
34 12 370
26 9 470
18 6 570
10 3 670
2
770

vattenflödet är lika med dubbla mjölkflödet

Liknande beräkningar har gjorts i JTI-rapporten Energiåtervinning från mjölkkylning, men med lite
andra indata (Karlsson, m.fl. 2012).
Tabellerna här ovan förutsätter att inte värme går förlorad till omgivningen. Självklart ska de varma
rören isoleras, liksom värmeväxlaren, om man vill utnyttja den potential som värmeåtervinningen ger.
Det är vanligt att man har försummat att isolera varmvattenröret fån värmeväxlaren. Detta är en erfarenhet från ett stort antal energikartläggningar. Isolering ger två fördelar. Dels tas värmen bättre tillvara
med mindre förluster och dels minskar uppvärmningen kring kondensorn.

Bild 18.
Plattvärmeväxlaren har här levererats isolerad.
Nästa steg är att isolera varmvattenrören.

Hur utnyttjar man bäst all värme från värmeåtervinningen?
Man kan fundera på hur långt den värme räcker, som återstår efter att en del utnyttjats till varmvatten.
Effektbehovet för ett personalutrymme kan vara 70 - 100 W/m2. Ett 20 m2 stort utrymme behöver då
som mest 34 - 48 kWh/dygn. En 3 minuters dusch med 30 liter vatten använder 1,2 - 1,5 kWh.
En normalstor villa av god standard använder ungefär 20 000 kWh/år, varav 15 000 för uppvärmning
och 5 000 för varmvatten. Ett äldre, större hus kan använda det dubbla eller mer för uppvärmningen.
En tumregel för den normalstora villan säger att medeleffektbehov över 9 månader är 20 000 kWh /
6600 tim = 3 kW. Vinterperiodens medeleffektbehov är dubbelt så stort, 6 kW. Maximalt effektbehov
för de kallaste dagarna är 9 kW. Tabell 4 ger motsvarande energianvändning.
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Tabell 4. Effektbehov och energianvändning enligt tumregel för en normalstor villa av god standard.
Enhet
Effekt
Energi
Energi

kW
kWh/dygn
kWh/tim

Medel
för året
3
72
3

Medel
för vintern
6
144
6

Max
9
216
9

Om mjölkvärme kan användas till bostaden beror först och främst på bostadens behov, ställt mot vad
som finns tillgängligt. Tabellerna 3 och 4 kan ge underlag för en bedömning. Avståndet är naturligtvis
viktigt. Ju mer energi man har att föra över i en kulvert, desto mer kan man investera i kulvert och
grävning. Alternativa lösningar för uppvärmning ska ju också in i bilden.
I övrigt är det värt att notera:
Från lagården får man en låg temperatur, begränsad till 40 - 50 OC, beroende på anläggningen. Den
temperatur, som kan överföras till bostaden, kan bli lite lägre än det genom förluster. Temperaturen
kan passa bra för golvvärme, som brukar dimensioneras för en temperatur på 38 - 45 OC.
Tilläggsuppvärmning behövs ofta och kanske mest för att nå max effektbehov, för att klara vinterns
kallaste dagar. Då får man ta ställning till hur den kan ordnas.
En radiatorkrets är dimensionerad för högre temperaturer än golvvärme och då behövs tilläggsvärme
utöver mjölkvärmen i någon form.
Det krävs också tilläggsuppvärmning av tappvarmvatten för att nå upp till den temperatur som ger
skydd mot legionella. Risken är störst i temperaturintervallet 25 - 45 OC. Cirkulerande varmvatten får
inte understiga 50 OC. Temperaturen där tappvarmvatten är stillastående, ex. i beredare eller ackumulatortankar, får inte understiga 60 OC.
En värmekulvert har förluster ut i marken. För den minsta dimensionen 2x25 mm, som kan överföra en
effekt på 10 ± 3 kW, är förlusterna ungefär 7 W/m under uppvärmningssäsongen. På en 100 m ledning
blir effektförlusten totalt 0,7 kW och energiförlusten blir då 17 kWh/dygn, om flödet sker dygnet runt.
Det kan man jämföra med tillgänglig energi i kWh/dag som visas under ”återstår” i tabellerna 2 och 3.
Förlusten innebär en temperatursänkning. På 100 m kulvert med effektförlust 0,7 kW minskar temperaturen i framledningen med 1 - 2 OC, beroende på hur stor effekt som förs över.
Det har viss betydelse för planeringen om man mjölkar med robot eller inte. Med robot sker mjölkkylning och värmeproduktion till bostaden kontinuerligt. Annars sker det vid två, möjligen tre perioder på
dygnet. Om överföringen i kulverten kan minskas till två 4-timmarsperioder, så reduceras ju kulvertförlusterna betydligt. Sådan satsvis överföring ställer större krav på lagring och på styrning. Den kan
även ordnas vid robotmjölkning.
Hur ska nu lantbrukaren tackla de här sammansatta problemen med energieffektivisering? I vilken
ordning ska man göra olika åtgärder? Här är ett förslag till tankegång:
1 Förbättra förutsättningarna för mjölkkkylning med bättre ventilation av kondensorn och håll
den ren.
2 Räkna på tillgång på mjölkvärme och behov i olika situationer.
3 Förkyl mjölken med kallvatten.
4 Installera värmeåtervinning och förvärm varmvatten.
5 Isolera plattvärmeväxlaren och vattenrören.
6 Om det blir värme över efter disk och övrigt varmvatten, fundera på hur och var den värmen
bäst kan utnyttjas. Glöm inte att ta hänsyn till förluster i ledningarna.
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Åtgärder i värmeåtervinning
1. Installera värmeåtervinning.
Om mjölkkyltanken inte är försedd med värmeåtervinning så är det en viktig åtgärd att installera det.
Normalt kan man få ut 25 - 30 kWh per ton mjölk, en nästan fri resurs. Mjölkvärmen används till att
förvärma vatten före varmvattenberedaren, som då inte behöver använda lika mycket energi för att
nå den inställda temperaturen. Om det behövs 80 grader för diskning och värmeåtervinningen förvärmer till 40 grader så har behovet av elenergi för att värma diskvatten reducerats med nästan hälften. Behovet av 40-gradigt vatten till försköljning m.m. klaras nästan helt av värmeåtervinningen.
Det är vanligt idag att mjölkkyltankarna levereras med värmeväxlare för värmeåtervinning som standard. Det händer också att de aldrig blir inkopplade. Detta har setts vid energikartläggningar och det
är ett dåligt utnyttjande av en bra resurs.
För att få all den värme man vill återvinna, så ska man ha tillräckligt stor vattentank för att mellanlagra återvunnen värme.
2. Behåll grundinställningen.
Man bör inte laborera med trycket i kylkretsen för att få ut högre temperatur i växlaren. Det kan ge
problem med kylningens funktion och kan göra att kylkompressorn får arbeta mer - och förbruka mer
elenergi.
3. Isolera värmeväxlare och varmvattenrör.
Om man verkligen vill utnyttja värmeåtervinningen ska man se till att isolera värmeväxlaren samt
rören till och från värmeväxlaren.
4. Sätt termometrar på rören.
Rören till och från värmeväxlaren bör förses med termometrar så att man bättre kan följa upp värmeåtervinningen.

Bild 19. Rören till och från värmeväxlaren bör ha termometrar - en billig investering. Det hade sett bättre ut
om rören dessutom var isolerade.

5. Utnyttja mjölkvärmen.
Räkna på och ta reda på hur värme från mjölken kan användas utöver behoven att värma vatten.
Andra sätt kan vara värme i personalutrymmen, värme vid roboten, värma dricksvatten (som ett sätt
att minska frysrisken) och om förutsättningarna är rätt, skicka värme till gårdsverkstad eller bostad.
I beräkningarna tag hänsyn till förkylningens påverkan på energibehov och på potential i värmeåtervinning.
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Diskning
Det ställs höga krav på renhet i mjölkningsanläggningen, så att inte mjölkrester ger bakterier en möjlighet att växa till. Faktorer som påverkar rengöringsresultatet är rätt diskmedelsdosering, tillräckligt
hög disktemperatur, tillräcklig vattenmängd och rätt proppflöde och disktid.

Teknik för diskning
Diskningen ska alltid följa de rutiner och metoder som branschen tagit fram. I Sverige används mest ett
diskprogram uppdelat i tre faser, försköljning, diskning och eftersköljning, enligt branschorganisationen Svensk Mjölks rekommendationer.
Fas 1, försköljningsfasen
Starta med att förskölja med rent vatten av 35 – 40 °C temperatur för att få bort mjölkrester. Detta bidrar också till att förvärma anläggningen, så att diskvattnet i fas 2 inte kyls av för snabbt. Detta har
visat sig särskilt viktigt i de större mjölktankarna, där stora plåtytor tar upp värme.
Fas 2, diskfasen, huvuddisken
För bästa diskresultat skall temperaturen hålla minst 60 – 70 °C med vanligen förekommande diskmedel. Denna fas i diskningen bör pågå i 8 – 10 minuter. För att rätt temperatur ska kunna hållas bör diskautomaten matas med vatten av minst 85 – 90 °C. (Rekommendationen utgår från oisolerade ledningar). Vid avslutningen får inte disklösningens temperatur understiga 42 - 45 °C vid utloppet. Helst ska
den vara ännu högre, en tanktillverkare anger över 55 °C för bästa diskresultat. Under rikttemperaturen
42 - 45 °C finns risk för att mjölkrester ska fastna igen. Man får då problem med feta beläggningar och
bakterier.
Fas 3, eftersköljningsfasen
Sköljning med kallt, rent vatten efter disk och desinfektion eliminerar risken för kemikalier i mjölken.
Cirkulationsdisk är en benämning som ibland används för diskfasen. Diskvattnet får cirkulera i ledningen som löper i en slinga som vid rörmjölkning och mjölkningsstall. Vid mjölkning med robot förekommer dels dubbelrör och dels enkelrör för transport av mjölken från robot och tank. Vid enkelrör,
där vattnet alltså inte kan cirkuleras, måste tryckluft användas för att tömma ledningen. Den tekniken
används även vid dubbelrör.

Bild 20. Principen för cirkulationsdisk i mjölkningsstall resp. i ett uppbundet stall med rörmjölkning.
(Källa: DeLaval)

Värme, kemikalier och mekanisk bearbetning samverkar i rengöringen och dessutom spelar disktiden
roll. Den mekaniska bearbetningen beror av flödeshastigheten och hur flödet ser ut. Så kallade slugflöden eller vattenproppar ger effektivare bearbetning och rengöring av mjölkledningar, vilket bidrar
till att hålla nere vattenförbrukningen och därmed även energianvändningen.
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Bild 21. Principbild för proppflöde eller slugflöde (engelska: slug flow), flöde med vattenproppar. Sådant flöde
bearbetar rörytorna bättre. (Källa: DeLaval)

Uppvärmning av vatten
Att värma vatten svarar för en hel del av mjölkproduktionens energianvändning. Faktorer som påverkar
energianvändningen är vattenmängder, temperaturer på använt vatten, temperatur på källvattnet, värmeförluster i beredning, hantering och lagring samt möjligheter att använda spillvärme.
Hur mycket energi behövs för att värma vatten?

Vi använder begreppet specifik värmekapacitet för ett ämne, när vi beskriver hur mycket energi som
behövs för att öka temperaturen 1 grad i 1 kg av ämnet. Specifik värmekapacitet för vatten är 1,16
Wh/kg, OC eller 1,16 kWh/m3, OC.
Exempel. Antag att man vill värma 300 l vatten i en varmvattenberedare till 90 OC för diskning. Kallvattnet från brunnen håller 10 OC. Då drar beredaren 0,3 * (90 - 10) * 1,16 = 27,8 kWh i elenergi. I
praktiken får man räkna med att det också sker värmeförluster till omgivningen. Den egentliga elförbrukningen blir nog närmare 30 kWh.

Hur mycket energi använder mjölklagården för diskning?
Det är helt klart att vattenvolymerna varierar med typ av anläggning, med rutiner och med det skick
som ledningar och utrustning befinner sig i. I våra lagårdar kan vi sällan mäta hur mycket vatten och
energi som går åt till diskning. Ibland behövs en bedömning för att vi ska få en helhetsbild av energianvändningen, exempelvis vid en energikartläggning. Vattentemperatur och vattenmängd är förstås
avgörande faktorer. Vattenmängden i varje diskcykel beror av ledningars längd och diameter, antal
organ och tillbehör och för tankdisken tankens storlek. I tabell 5 visas några exempel på uppmätta och
beräknade värden.
Tabell 5. Riktvärden för behov av vatten och elenergi vid diskning av rörmjölkning.
Mjölkledning

Vatten

(Källa: DeLaval)

Energibehov

Diameter
mm

Längd
m

Volym
liter/fas

Volym
l/dag

52
52
52
63
63
63

50
100
150
50
100
150

47
58
71
54
66
82

282
348
426
324
396
492

FörsköljHetvattenO
O
ning 40 C disk 80 C
kWh/dag
kWh/dag
4,1
9,0
5,1
11,1
6,2
13,5
4,7
10,3
5,8
12,6
7,2
15,6

Summa
kWh/dag
13,1
16,1
19,8
15,0
18,4
22,8

Summa
kWh/år
4 800
5 900
7 200
5 500
6 700
8 300

Beräkningen i tabell 5 utgår från att lika stora vattenvolymer används i alla tre faserna. Försköljning
sker med 40 OC och starttemperatur i hetvattensdisken är 80 OC. Kallvattnet håller 6 OC. Diskning sker
2 gånger per dag. Elförbrukningen är större än det egentliga värmebehovet på grund av värmeförluster
till omgivningen. Här antas förlusterna till 10 procent.
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Tabell 6. Riktvärden för behov av vatten och elenergi vid diskning i mjölkningsstall.
Storlek
mjölkn.stall

2x6
2x6
2x10
2x10
2x14
2x14

Pump-

Diameter

ledning

15 m
25 mm diam.
25 m
40 mm diam.

Vatten

mjölkledning
mm

volym
l/fas

52
63
63
76
63
76

60
69
107
125
129
160

(Källa: DeLaval)

Energibehov

FörsköljHetvattenvolym ning 40 OC disk 80 OC
l/dag
kWh/dag
kWh/dag
360
5,3
11,4
414
6,0
13,2
642
9,4
20,4
750
11,0
23,8
774
11,3
24,6
960
14,0
30,5

Summa

Summa

kWh/dag
16,7
19,2
29,8
34,8
35,9
44,5

kWh/år
6 100
7 000
10 900
12 700
13 100
16 300

Beräkningen i tabell 6 utgår från att lika stora vattenvolymer används i alla tre faserna. Försköljning
sker med 40 OC och starttemperatur i hetvattensdisken är 80 OC. Kallvattnet håller 6 OC. Diskning 2
gånger per dag. Elförbrukningen är större än det egentliga värmebehovet på grund av värmeförluster
till omgivningen. Här antas förlusterna till 10 procent.

Tabell 7. Riktvärden för behov av vatten och elenergi vid diskning av tank. (Källa: DeLaval)
Tankstorlek försköljning 40 OC
volym
m

energi

hetvattendisk 80 OC
volym

summa

eftersköljning kallt
volym

energi

energi

3

volym

energi

energi

l/gång

kWh/
kWh/gång

kWh/
kWh/år

4

24 l

1,1 kWh

43 l

4,1 kWh

24 l

0

91

5,2

940

6

24 l

1,1 kWh

57 l

5,4 kWh

24 l

0

105

6,5

1 180

10

30 l

1,3 kWh

89 l

8,5 kWh

30 l

0

149

9,8

1 790

14

40 l

1,8 kWh

123 l

11,7 kWh

40 l

0

203

13,5

2 460

20

50 l

2,2 kWh

150 l

14,3 kWh

50 l

0

250

16,5

3 010

25

50 l

2,2 kWh

200 l

19,1 kWh

50 l

0

300

21,3

3 880

Beräkningen i tabell 7 har tagit hänsyn till att elförbrukningen är större än det egentliga värmebehovet
på grund av värmeförluster till omgivningen. Här antas förlusterna till 10 procent. Uträkningen i
kWh/år förutsätter varannandagshämtning.

Svensk Mjölk har i rapporten Systemanalys disk gjort beräkningar, som legat till underlag för följande
tabell över vattenförbrukningen och temperaturerna vid diskning av mjölkningsanläggning och tank på
åtta olika typgårdar.
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Tabell 8. Beräkning av vatten- och elförbrukning på åtta typmjölkgårdar. (Underlag från Svensk Mjölk)
Typ av anläggning

Enhet

Uppbundet

Grop

Robot
1 st

Antal kor
Total produktion
Tank
Mjölkledning total längd
Mjölkledning inre diam.
Antal organ

ton/år
m3
m
mm

Antal diskningar
gånger/dag
Mängd vatten totalt
l/dag
Fas 1, försköljning
l/dag
O
C
temperatur
energi kWh/dag
4,6
Fas 2, disk
l/dag
O
C
temperatur
energi kWh/dag
10,8
Fas 3, eftersköljning
l/dag
O
C
temperatur
energi kWh/dag
0
Summa energi

2 st

4 st

30
330
2
54
50
4

60
660
5
103
60
8

60
660
5
37
60
12

120
1 320
9
50
60
18

240
2 640
18
64
70
24

60
660
5

120
1 320
9

240
2 640
18

2
323
105
40

2
713
231
40

2
389
123
40

2
601
208
40

2
980
342
40

3
525
169
40

3
1238
420
40

3
2340
795
40

10,1
113
80

5,4
250
80

23,8
105
6

13,5
231
6

0

9,1
142
80
19,8
123
6

0

15,0
208
80
32,6
185
6

0

7,4
342
80
17,9
297
6

0

18,4
188
80
40,1
169
6

0

34,8
420
80

795
80
75,8

398
6
0

750
6
0

kWh/dag

15,4

34,0

18,9

29,0

47,6

25,3

58,5

110,7

kWh/år

5 600

12 400

6 900

10 600

17 400

9 200

21 300

40 400

kWh/kg mjölk

0,017

0,019

0,010

0,008

0,007

0,014

0,016

0,015

Kommentar till tabell 8, förutsättningar.
I förutsättningarna för tabellen ingår att brunnsvattnet håller en temperatur i medeltal på 6 OC. Beräkningen innefattar disk av mjölkningsanläggningen och mjölktanken men inte övriga behov av varmt
vatten, det tillkommer.
Man har tagit hänsyn till att elförbrukningen är större än det egentliga värmebehovet på grund av värmeförluster till omgivningen. Här antas förlusterna till 10 procent.
Man har tydligen utgått från mycket kort mjölkledning mellan robot och tank på de tre robotgårdarna.
På många gårdar, särskilt där man använt äldre byggnader i kombination med ett nybygge, ligger tankrummet långt från roboten eller robotarna och det kan förkomma 50 m mjölkledning eller mer. Då
krävs mer vatten och mer energi i de fallen, tabell 9 ger vägledning.
Tabell 9. Ungefärligt behov av vatten för ledningar vid diskning, volym i respektive fas (Källa: DeLaval).
diameter
liter/m
liter/10 m
D25
D40
D63

0,4
1,0
2,5

4,0
10
25

Energibehovet för att värma diskvatten varierar i tabell 8 från 0,007 kWh/kg mjölk till 0,019 kWh/kg
mjölk. Lägst är behovet vid mjölkning i grop och högst i uppbundna system. Robotmjölkning intar en
mellanställning trots tre diskningar per dygn, kortdiskningar och sköljningar..
Om priset för elenergi är 1,00 kr/kWh, så är energikostnaden för uppvärmning mellan 0,7 och 1,9 öre
per kg mjölk, beroende på system. För att minska energibehovet kan man tänka sig att sänka temperaturen på hetvattnet. En sänkning av tabellens 80 OC till 70 OC minskar energibehovet resp. energikostnaden med 9 - 10 procent. Det kan vara möjligt att göra om temperaturen under diskningsfasens 8-10
minuter ändå håller sig inom rekommenderade 60 – 70°C. Man bör dock alltid ställa den besparingen
mot risken att temperaturen blir för låg och att mjölkkvaliteten äventyras. En sänkning av diskvattnets
temperatur med 10 grader sparar 0,1 - 0,2 öre per kg mjölk, medan en förlorad kvalitetsbonus kan kosta
3 öre per kg mjölk.
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Man bör ha rutiner och utrustning för att mäta temperaturen på vattnet under diskningen så att den inte
understiger rekommenderade nivåer.
För att förhindra avkylningen av diskvattnet bör man isolera ledningarna, särskilt viktigt vid långa ledningar. Rostfritt stål leder värme bra och därför är diskvattnet mer utsatt för avkylning i mjölkledningar
av rostfritt stål. Se diskussion om isolering av mjölkledningar i kommande avsnitt .

Kan diskvattnet förvärmas?
Kan man förvärma vattnet till varmvattenberedaren med energi som inte kostar lika mycket som elenergi? Den frågan är värd att fundera på. För varje grad man kan förvärma vattnet minskar man varmvattenberedarens elförbrukning med ungefär 1,4 procent. Då utgår vi från att vattnet i brunnen håller 8
grader och att vattnet ska värmas till 80 OC.
Tänkbara alternativ kan vara:
Förvärmning i solfångare. Inte särskilt vanligt, men möjligt.
Varmvatten från en panncentral, gärna eldad med biobränsle. Det förekommer. Avståndet mellan
panncentral och mjölkrum har stor betydelse för investeringens storlek och därmed lönsamheten. I de
norra delarna av landet kan det vara mer aktuellt i samband med att man även förvärmer vatten till
djuren.
Värmeåtervinning från mjölkkylningen. Detta alternativ ligger väl närmast till hands, eftersom värmen
finns tillgänglig och i överskott, oftast. Driftskostnaderna är låga eller inga. Förvärmning kan göras
upp till 40 - 50 OC, vilket kan reducera elförbrukningen för försköljningsfasen till noll och för diskningsfasen till hälften. Sammantaget reduceras elförbrukningen med två tredjedelar. Se vidare kapitlet
om värmeåtervinning.
Varmvattenberedaren är också utsatt för värmeförluster, även om den är isolerad. I en studie på en
äldre beredare med volym på 100 liter behållare har man kunnat följa den elförbrukning som var nödvändig för att hålla temperaturen uppe mellan disktillfällena. Här kunde beredarens värmeförluster
beräknas till 570 kWh/år, motsvarande en effektförlust på 65 W i genomsnitt. Faktorer som har betydelse för dessa förluster är isoleringens tjocklek och beredarens yttre yta i förhållande till volymen. En
större beredare är energisnålare än en mindre, vid lika tjock isolering. Det förutsätter då att de båda har
ungefär samma form.
Man kan föreställa sig som en sparåtgärd att stänga av beredaren efter diskning och att den startas av
ett tidur i rätt tid före nästa pass. Det skulle inte minska effektförlusten med mer än 4 - 5 procent, det
visar en överslagsberäkning. Här gör det inte mer än 25 kWh per år.
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Isolering av mjölkrör
Mjölkledningar brukar vara oisolerade, men det finns stor anledning att titta närmare på att isolera ledningen, särskilt om den är lång. Det kan förekomma riktigt långa ledningar, där man har byggt nytt
men behållit ett gammalt tankrum. Erfarenheten visar att mjölkens temperatur sjunker i långa mjölkledningar. Detta har förvisso en positiv inverkan på mjölktankens energianvändning genom viss förkylning. Denna inverkan kan man helt klart bortse från, om det är så att man ändå har förkylning med
kallvatten och/eller om man har värmeåtervinning med hög grad av utnyttjande.
Att isolera mjölkledningen är en enkel och ganska billig åtgärd med stora fördelar och många sakkunniga menar att det skulle vara standard.

Bild 22. Mjölkledningen från roboten till tankrummet har isolerats.

En dansk studie om mjölkkvalitet behandlar isolering av mjölkrör (www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ ).
Bakgrunden var att man hade noterat ett samband mellan oisolerade rör och förekomsten av termoresistenta bakterier i mjölken. Termoresistens innebär här att bakterierna överlever pastörisering av mjölken, som är en upphettning till 72 OC under 15 sekunder. Det är en heterogen grupp av bakterier med
bland annat de sporbildande smörsyrebakterierna. De flesta har ingen tillväxt under 19 OC. I det danska
provet transporterades vatten med 80 OC i en ledning med diametern 38 mm. Om ledningen var oisolerad sjönk temperaturen till 54 OC på 100 m men bara till 76 OC om den var isolerad. Den isoleringen
var 30 mm tjock.
Det finns åtminstone fyra bra motiv till att isolera mjölkledningen: mjölken ska inte kylas av på vägen
till tanken, diskvattnet ska inte kylas av och det finns möjlighet att spara energi.
1. Mjölken bör inte kylas av på sin väg till tanken, eftersom mjölkens fettkulor lättare skadas, med
påföljande smakfel, vid en lätt kylning av mjölken. I danska studien rekommenderas att mjölken inte
bör pumpas annat än om dess temperatur ligger på 35 – 37 OC eller 5 – 10 OC. Det är speciellt mellan
20 och 30 OC som fettet skadas och under 20 OC avtar processen. Den startar redan när mjölken lämnat
juvret.
2. Ett annat gott skäl är att diskvattnet inte ska kylas av. Dels får inte temperaturen understiga 42 - 45
O
C och dels bör diskningen med kemikalier ske med minst 60 – 70 OC under 8 - 10 minuter (undantag
för vissa diskmedel kan komma ifråga vad gäller temperaturen).
3. Det finns möjlighet att spara energi genom isolering. När inte diskvattnet kyls så mycket kan det
vara möjligt att ha en lägre ingångstemperatur på vattnet i diskningens fas 2 och ändå hålla temperaturgränserna.
4. Isoleringen ökar potentialen i värmeåtervinningen.
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Exempel. En gård med 120 kor använder ca 100 l vatten med en temperatur på 80 OC per gång
för diskning. För varje grad man kan sänka ingångstemperaturen så minskar man energin med
100 * 1,16 = 116 Wh per mjölkning.
På ett år blir det 365 * 2 * 116 = 84 700 Wh/grad.
Varje grads sänkning sparar då in 85 kWh/år.

Bild 23. Det är lätt att isolera med färdiga rörskålar av mineralull eller cellplast

Det finns beräkningsprogram som visar energiförluster från oisolerade rör och från rör med olika tjocklek på isoleringen. Ett sådant är TekniBer från Paroc (www.paroc.se). Det visar att en oisolerad ledning
med 50 mm diameter har en effektförlust på ca 130 W/m, medan 30 mm stenullsisolering minskar förlusten till 16 W/m, en besparing ca 115 W/m. 20 mm isolering minskar förlusten till 20 W/m, en besparing med ca 110 W/m.
Detta visar också att det första skiktet isolering har stor betydelse och att en ökning av tjockleken verkar marginellt. Tabell 10 visar också det. Det finns kanske ingen anledning att använda ett tjockare
skikt än 20 mm, man kan då hålla nere kostnaden.
Tabell 10. Exempel på effektförlust vid isolering av rör med olika tjocklek på isolering, W/m.
Isoleringen har i detta fall stenull med λ-värde 35 W/m, OC. Omgivningen har temperatur är 15 OC
och är utan drag.
Isolering

Rördiam 35 mm
O

Rördiam. 50 mm
O

O

O

Temp. 35 C

Temp. 80 C

Temp. 35 C

Temp. 80 C

(disk)
98,6 W/m
22,5 W/m
Spar 77 %
15,5 W/m
Spar 84 %
12,5 W/m
Spar 87 %

(mjölk)
30,4 W/m
7,7 W/m

(disk)
129,4 W/m
29,4 W/m
Spar 77 %
19,7 W/m
Spar 85 %
15,6 W/m
Spar 88 %

Oisolerat
10 mm isol.

förlust
förlust

(mjölk)
23,1 W/m
5,9 W/m

20 mm isol.

förlust

4,2 W/m

30 mm isol.

förlust

3,5 W/m

5,4 W/m
4,3 W/m

(Källa: TekniBer, Paroc AB)

Notera att värdena i tabell 10 gäller utan luftdrag kring ledningen. Om det finns ett drag, och det gör
det oftast, ökar förlusterna betydligt vid oisolerad ledning.
Rörisolering brukar göras med färdiga rörskålar av mineralull eller cellplast, material som har jämförbara λ-värden, jämförbara isoleringsvärden.
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Åtgärder i diskning
1. Förvärm vattnet
Förvärm vattnet före varmvattenberedare och diskautomat med mjölkvärme, varmvatten från en
panncentral eller solfångare. Då minskar varmvattenberedarens elförbrukning och även kostnaderna
om förvärmning kan göras med lägre energipris. Det ligger nära till hands att utnyttja mjölkvärmen.

Bild 24. Förvärmning av vattnet minskar elförbrukningen i varmvattenberedaren.

2. Ha koll på temperaturen.
Sätt en termometer i slutet på mjölkledningen. En anliggningstermometer, som spänns fast på ledningen med en fjäder, kostar bara några tior. Med koll på temperaturen så har man möjlighet att
sänka ingångstemperaturen och därmed spara energi.
3. Kör inte effektkrävande apparater samtidigt med diskautomaten.
Diskautomaten kan ha ett högt effektuttag, så högt som 13 kW är inte ovanligt. I en del fall bör man
undvika att köra andra apparater med högt effektbehov samtidigt. Det gäller om man behöver minska
sina effekttoppar, t.ex. om man kan få ner huvudsäkringen eller om höga effektuttag styr energipriset. Robotar brukar dock ha integrerad diskautomat.
4. Ta inte ut för mycket varmvatten till annat under diskningen.
Precis som man inte skall köra effektkrävande elektriska maskiner samtidigt, så skall man undvika att
använda varmvatten till flera olika saker samtidigt. Om man spolar varmvatten från samma beredare
som tankdisken använder strax innan eller under disken, kan disktemperaturen komma att sjunka.
Många varmvattenberedare har otillräcklig kapacitet.
5. Kan värmen i diskvattnet återanvändas?
Det skulle vara intressant att även återvinna värmen i diskvattnet efter disk, om det finns bra tekniska
lösningar och om det kan göras utan hygienproblem.
6. Isolera mjölkledningen.
Isolera mjölkrören för att mjölken inte ska kylas av på väg till tanken, för att diskvattnet ska uppfylla
sina temperaturkrav och för att det ger en möjlighet att spara energi vid uppvärmningen av vatten.
7. Isolera vattenrören till tanken.
Isolera vattenrören så att det blir lättare att hålla temperaturen på diskvattnet och minska energiförlusterna. I många fall förekommer långa kopparledningar genom ouppvärmda utrymmen
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Robotmjölkning
Allmänt sett verkar robotmjölkning medföra en högre elförbrukning än mjölkning i grop. Undersökningen som gjordes 2008 tyder på det (Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008, LRF Konsult). 9 robotgårdar använde i medeltal ca 20 kWh mer per ton mjölk för själva mjölkningen, mjölkkylning och diskning än de 14 gårdarna med mjölkningsgrop.

Bild 25
Robotmjölkning

Orsakerna är större användning av uppvärmt vatten för diskning, att vakuumpumpen går för jämnan
samt användning av tryckluft. Dessutom har man ofta ökat belysningen vid övergången till robotmjölkning, åtminstone vid roboten. Många har ordnat med extra värme vid roboten, framförallt i kalla
stallar, där frysrisk och halkrisk måste minskas.
Sedan de första mjölkningsrobotarna introducerades har robotarna utvecklats och energianvändningen
minskat. Exempel på det är hydraulisk manövrering av robotarmen istället för pneumatisk, frekvensstyrning av vakuumpumpen samt matning med förvärmt vatten från värmeåtervinning.
El- och vattenförbrukningen i åtta mjölkningsrobotar har undersökts av Dansk Landbrugsrådgivning i
en så kallad FarmTest. En FarmTest innebär att man undersöker utrustningen i praktiskt arbete och
med de förutsättningar som finns på gården där utrustningen används. De studerade robotarna från fem
olika tillverkare arbetar alltså inte under samma förutsättningar och det ska man tänka på när man jämför resultaten. Robotarnas förbrukning varierade från 0,019 till 0,058 kWh per kg mjölk eller från 204
till 456 kWh per ko och år. I detta ingår uppvärmning av disk- och sköljvatten, men i samtliga fall fick
varmvattenberedaren förvärmt vatten från återvinning på mjölktanken. Det gör skillnad om beredaren
matas med 10-gradig eller 35-gradigt vatten. En beräkning på detta presenteras i FarmTest nr 61
(Lindgaard Jensen, M. 2009) och därifrån är underlaget till nedanstående tabell hämtad.
Tabell 11. Exempel på energibehov för disk och sköljning när varmvattenberedaren matas med brunnsvatten
O
O
(10 C) respektive förvärmt vatten (35 C). Man bör räkna med att den verkliga elförbrukningen är några
procent högre än tabellens värden, beroende på värmeförluster från beredaren. Siffran 23,3 kWh/dygn är
jämförbar med tabell 8 i avsnittet om diskning. (Källa: Lindgaard Jensen, M. 2009)
Moment

Förutsättningar
antal
volym vatten
gånger

Energi per dygn
brunnsvatten
förvärmt
med 10 OC
till 35 OC

temperatur
O
C

ggr/dygn

liter/gång

liter/dygn

kWh/dygn

kWh/dygn

Försköljning
Huvuddisk

40
95

3
3

10
40

30
120

1,0
11,8

0,2
8,4

Eftersköljning

40

3

10

30

1,0

0,2

Kortdisk
Skölj efter mjölkn

40
40

6
180

15
1
SUMMA

90
180
450

3,1
6,3
23,3

0,5
1,0
10,3
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Differensen i värmebehov mellan inte förvärmt och förvärmt vatten är alltså 13 kWh/dygn. Elbehovet
kan då uppskattas till 14 kWh/dygn inklusive värmeförluster. På ett år blir det 5100 kWh.
Förbrukningen av vatten i tabell 11 ska ses som ett exempel. Det skiljer mellan olika robotfabrikat,
vilket man kan se i Farmtest nr 61. Varje kubikmeter vatten kostar energi att pumpa upp, man kan för
överslag räkna med 0,5 - 0,9 kWh/m3. Det tillkommer också energi och kostnader för lagring och utkörning. I FarmTest nr 61 uppskattas kostnaden till ca 25 kr/ m3, omräknat till svenska kr.
Vakuumpumpen
Moderna robotar har frekvensstyrning på vakuumpumpen, vilket är viktigt för energieffektiviteten.
Pumpvarvtalet och därmed effektuttaget styrs av behovet, som varierar kraftigt. Vakuumpumpen går
konstant i motsats till andra mjölkningssystem, där den körs några timmar varje dygn. Om robotens
vakuumpump skulle ha gammaldags vakuumreglering, skulle den använda stora mängder energi.
Värme vid roboten
I många stallar har man uppvärmt vid roboten med ex. golvvärme, särskilt i kalla stallar. Uppvärmningen skyddar korna mot halkskador. Värme kan också behövas som frostskydd i roboten och det
förbättrar driftssäkerheten och livslängden. Robotutrymmet bör då vara kringbyggt med tre väggar och
ha ett extra tak för att hålla tillräcklig temperatur utan alltför stora värmeförluster. Luftrörelserna kan
också hindras av s.k. köldridåer av plastremsor.

Bild 26.
Robotrum. En överbyggnad till roboten minskar behovet av energi för uppvärmning.
Här kommer den dessutom att kompletteras
med en s. k. köldridå av plastremsor.
Värme hämtas delvis från mjölkrummet, se
nästa bild.

Bild 27. På försök har man på samma gård satt in en fläkt i mjölkrummet som ventilerar det och skickar luften
till robotrummet. Till vänster fläkten och till höger utloppet i robotrummet. Det bör även finnas ett spjäll,
som hindrar luften att gå åt fel håll.
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Belysning vid roboten
Man har nästan alltid belysning på dygnet runt vid roboten. Då bör man välja en energieffektiv belysning. Den kan få kosta lite mer, eftersom den används så många timmar. Vanliga lysrör av typ T8 kan
ersättas med lysrör av typ T5. De använder ungefär 20 procent mindre energi, men skillnaden är
mindre i kalla stallar.
LED-belysning kan vara ett bättre alternativ.

Bild 28. Så kallade LED-lysrören kan ersätta de vanliga lysrören

Åtgärder vid robotmjölkning
1. Frekvensstyrning av vakuumpumpen.
Om vakuumpumpen mot förmodan inte har varvtalsreglering, så bör man se till att installera det.
Vakuumpumpen går kontinuerligt men behöver full kapacitet bara en del av tiden. Besparingen per
robot kan troligen uppgå till mer än 10 000 kWh/år.
2. Förvärmning av vatten.
Om man kan utnyttja vatten, som förvärmts i återvinning från mjölkkylningen, sparas mycket elenergi. Matas varmvattenberedaren med vatten av 35 OC istället för 10 OC, kan man spara ca 5000 kWh
per robot och år.
3. Kolla tryckluftssystemet för läckage.
Kolla tryckluftssystemet för läckage. Det är onödigt att kompressorn startar för att hålla trycket uppe
på grund av läckage. Ett hål med 1 mm diameter motsvarar en effekt på 0,4 kW om systemtrycket är
7 bar. Det blir en energiförlust på 3500 kWh på ett år, om tryckluften alltid är igång.
4. Minska värmeförluster.
Om området vid roboten är uppvärmt är det viktigt att hålla kvar värmen där genom att minska luftrörelserna. Sätt upp väggar och gör ett tak över roboten. Så kallade köldridåer av plastremsor, 30 cm
breda, är ett annat sätt att hindra luftrörelser.
5. Sätt elmätare på roboten.
Det är bra att veta var och hur energin används. Begagnade elmätare brukar gå att få tag i.
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