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Sammanfattning 
Energianvändningen inom industrin står för drygt en tredjedel av Sveriges 
energianvändning. Termisk energi utgör en stor del av denna användning i 
olika kemitekniska processer. I dessa applikationer kan industriella värme-
pumpar svara för en betydande energibesparing genom att uppgradera över-
skottsvärme vid en låg temperatur till en högvärdig, användbar temperaturnivå. 
Inom IEA-samarbetet ”Industrial Heat Pumps” skall de deltagande länderna 
visa på applikationer av industriella värmepumpar och deras potential i olika 
industrisegment. Sverige bidrar till samarbetet genom projektet ”Process-
integrationsstudie värmepumpar inom mejeriprocessen”. 

Projektet genomförs av CIT Industriell Energi och SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Projekt är indelat i två etapper, dels en analys av möjlig-
heterna för energieffektivisering vid Arlas mejeri i Götene, dels en uppskatt-
ning av den nationella potentialen för energieffektivisering baserat på resultatet 
i Arla-mejeriet. Denna rapport behandlar den första delen. 

Mejeriet i Götene producerar, förädlar och lagrar mejeriprodukter så som smör, 
ost och olika sorters matfettsblandningar. Varje år vägs 270000 ton mjölk in 
som sedan förädlas. 

Energidata för varje delprocess i mejeriet har inventerats och sammanställts, 
dvs. hur värmebehov och värmeöverskott i mejeriet fördelar sig temperatur- 
storleks- och tidsmässigt. Mejeriet visade sig ha stora effektvariationer under 
dygnet, under veckan och året. För att kunna göra en analys för hela 
anläggningen beräknades medeleffekter istället för momentana effekter. 
Utgående från kartläggningen har sedan en energieffektiviseringsstudie med ett 
processintegrationsperspektiv genomförts. Identifierade åtgärder med medel-
effekter som bas återräknades och kontrollerades samtidigt gentemot momen-
tana effekter. De energieffektiviseringsmöjligheter som utretts är värmeåter-
vinning i produktprocessen och vattensystemet samt hur värmepumpar kan 
utnyttja överskottsvärme för att producera varmvatten av olika 
temperaturnivåer. 

Baserat på medeleffekter är dagens ångbehov exklusive lokalvärme 3321 kW 
och består av produktprocessens behov (1436 kW), disk och varmvatten 
(2190 kW), oredovisat (470 kW) och värmeåtervinning (-775 kW). En pinch-
analys ger att det minimala värmebehovet 2614 kW varför möjlig besparing är 
707 kW (3321 – 2614) motsvarande 6200 MWh per år.  

Av möjliga åtgärder i produktionsprocessen är det endast en värmeåtervinning i 
ysteriet som av mejeripersonalen bedöms som genomförbar. Denna ger 
152 MWh lägre behov av både ljumvatten och isvatten. 

Genom att återvinna värme från diskvattnet kan 1600 MWh/år sparas. I 
kombination med att separera ljumvattentankarna i två temperaturnivåer för att 
minska förlusterna vid överlopp kan totalt sett 3400 MWh/ år sparas. Detta 
motsvarar 1.5 MSEK per år vid ett värmepris på 450 SEK/MWh. 

Pinchanalysen visar också att det finns ett stort värmeöverskott vid 30°C 
(främst från kylmaskinernas kondensorer). Detta värme kan värmepumpas till 
högre temperaturer (~80-85 oC) och därmed ersätta ånga. Värmen kan använ-
das till att värma diskvatten, varmhållning av returdisksvatten eller värmning i 
produktionsprocessen via en varmvattenkrets. Då kondensorvärmen från kyl-
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central 3 används kan 3500 MWh ånga per år ersättas av värmepumpen 
(drifttid 6000 timmar/år). Besparingen är cirka 1 MSEK per år och instal-
lationskostnaden uppskattas till 3.6 MSEK.  
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1 SYFTE OCH UPPDRAG 
 

Energikostnaderna för industrin har ökat stadigt under senare år och förväntas 
fortsätta öka. För att behålla en konkurrenskraftig industri måste ny teknik för 
energieffektivisering inom industrin utvecklas och tillämpas. Tekniken med 
värmepumpar för att tillvarata överskottsvärme kan användas inom flera olika 
typer av processindustri och skulle kunna bidra till att öka industrins 
konkurrenskraft genom minskade energikostnader. 

Målet med det internationella projektet, se nedan, är att visa på möjligheterna 
och potentialen till betydande energibesparingar i industrin genom ett ökat 
användande av värmepumpar. Projektet ”Processintegrationsstudie värmepum-
par inom mejeriprocessen” ska belysa potentialen att producera varmvatten för 
olika varmvattenbehov i kombination med att tillfredställa nödvändiga kyl-
behov i mejeriprocessen genom att använda processintegrationsmetoder och 
värmepumpstekniker. Projektet har ett betydande nyhetsvärde då den 
kombinerar användandet av värmepumps- och kylteknik inom mejeriindustrin 
med processintegrationsmetoder.  

Projektets resultat är tillämpbara även inom andra typer av processindustrier 
där det förekommer värmeöverskott samt kylbehov, till exempel inom 
slakterier eller andra industrier med värmeöverskott vid låg temperatur och 
behov vid högre temperatur, lämplig för värmepump. 

Projektgruppen bestående av CIT Industriell Energi och SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut tackar all deltagande personal från ARLA för all hjälp och 
input till arbetet. Vi tackar även ARLA och Energimyndigheten för 
finansiering av projektet, både genom kontanta medel och genom nedlagt 
arbete. 
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2 BAKGRUND  

2.1 Del i IEA HPP Annex 35/ IEA IETS Annex 13 
 

Energianvändningen inom industrin står för en betydande del av Sveriges 
energianvändning. Termisk energi utgör en stor del i olika kemitekniska 
processer såsom destillation, indunstning, kokning, förvärmning med mera. 
Industriella värmepumpar kan svara för en betydande energibesparing här 
genom att uppgradera industriellt överskottsvärme vid en låg temperatur till en 
högre, användbar temperaturnivå. Inom IEA-annexet ”Industrial Heat Pumps” 
skall de deltagande länderna visa på applikationer av industriella värmepumpar 
och deras potential i olika industrisegment. Arbetet utförs som ett samarbets-
projekt inom IEA:s Implementing Agreement IETS (Industrial Energy-related 
Technologies and Systems) och HPP (Heat Pump Programme). Sverige bidrar 
till samarbetet genom projektet ”Processintegrationsstudie värmepumpar inom 
mejeriprocessen”. 

För projektet ”Processintegrationsstudie värmepumpar inom mejeriprocessen” 
svarar CIT Industriell Energi och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Detta projekt är indelat i två etapper, dels en analys av möjligheterna för 
energieffektivisering vid Arlas mejeri i Götene, dels en uppskattning av den 
nationella potentialen för energieffektivisering baserat på resultatet i Arla-
mejeriet. 

 

2.2 Etapp 1 Kartläggning och analys av möjligheterna för 
energieffektivisering vid Arlas mejeri i Götene.  

 

Denna etapp är den konkreta och praktiska delen av projektet där den väl doku-
menterade och beprövade metoden pinchanalys har använts. Denna metod har i 
projektet kombinerats med arbetsgruppens kunskaper om värmepumpar och 
kylmaskiner, d.v.s. komponentkunskap.  

I ett första steg har energidata för mejeriet inventerats och sammanställts. Med 
detta menas hur värmebehov och värmeöverskott i mejeriet fördelar sig tempe-
ratur- storleks- och tidsmässigt.  

Utgående från kartläggningen har i nästa steg en energieffektiviseringsstudie 
genomförts. Denna studie genomfördes med ett processintegrationsperspektiv 
där pinchanalys användes. I detta projekt har främst följande möjligheter 
utretts: 
 

• Värmeväxling produktprocessen 

• Värmeväxling i vattensystemet 

• Värmepumpslösningar 
 
Dessa möjligheter samt övriga som framkommit i pinchanalysen utgör det tota-
la resultatet från processintegrationsstudien. I helhetsbedömningen har även 
mejeripersonalens praktiska synpunkter och andra begränsningar inkluderats. 
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Slutresultatet av denna etapp är således en sammanställning av åtgärder för 
energieffektivisering i mejeriet med fokus på smarta lösningar för internvärme-
växling i varmvattensystemet samt kombinationen värmepump och kylmaskin 
med ett processintegrationsperspektiv. I denna bedömning har även mejeri-
personalens praktiska bedömningar ingått. 
 

2.3  Etapp 2 Uppskattning av den nationella potentialen för 
energieffektivisering baserat på resultatet i Arla mejeriet. 

 

Denna etapp syftar till att uppskatta den nationella besparingspotentialen som 
skulle kunna uppnås om de åtgärder som identifierats vid Götene mejeri även 
genomförs vid övriga mejerier av liknande typ i landet. 

I ett första steg ska en översikt av landets mejerier avseende energianvändning 
och produktion genomföras. Denna översikt syftar till att ge en kartbild av 
energianvändningen i relation till produktionen genom att främst specifika 
energirelaterade förhållanden som vattenbehov och kylbehov kartläggas. 
Utgående från denna karta och resultaten vid mejeriet i Götene avses sedan den 
nationella besparingspotentialen uppskattas. De stora skillnaderna mellan olika 
typer av mejerier kommer naturligtvis att betyda att uppskattningen är 
approximativ. Denna etapp har vid denna rapports färdigställande ej påbörjats. 
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3 AVGRÄNSNINGAR 
 

Mejeriet i Götene startades 1971 och producerar, förädlar och lagrar mejeri-
produkter så som smör, ost och olika sorters matfettsblandningar. Varje år vägs 
270 000 ton mjölk in som sedan förädlas (Arla) . 

Vid Arlas anläggning i Götene ligger även Sempers torrmjölksfabrik, som 
tidigare var del av Arlas produktionsanläggning. Denna anläggning köper kyla 
av Arla och ånga av Vattenfall via det för Arlas och Semper gemensamma 
ångnätet. Systemgräns för denna studie har dock satts så att endast Arlas 
produktionsenheter omfattas.  

Vid studier av lösningar för att minska energianvändningen har endast grova 
uppskattningar av kostnader gjorts för att se om förslagen har någon som helst 
ekonomisk förutsättning för att implementeras. De ekonomiska kalkylerna 
skall därför endast ses som uppskattningar för vidare studier, inte som vägled-
ande för investering. 
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4 METODIK  
 

I detta kapitel presenteras processintegration som begrepp samt pinchanalysens 
grunder. Vidare beskrivs hur vi har tillämpat pinchanalysen vid Arla, Götene. 
Presentationen av processintegration bygger på ”A process integration PRI-
MER” (Gundersen, 2002). 

 

4.1 Processintegration  
 

Processintegration är ett begrepp som växte fram på 80-talet och det har 
används för att beskriva systemorienterade aktiviteter som främst är relaterade 
till processdesign. Processintegration har felaktigt tolkats som värmeinte-
gration, troligen orsakat av det faktum att värmeintegrationsstudier inspirerade 
av ”Pinchmetoden” initierade området och fortfarande är kärnan av process-
integration. Processintegration är ett dynamiskt område då nya metoder och 
användningsområden hela tiden dyker upp. Den definition som används i detta 
sammanhang är den som fastslogs av IEA redan 1993: 

"Systematiska och generella metoder för utformning av integrerade 
produktionssystem, från enskilda processer till hela anläggningar, med 
särskild tonvikt på effektiv energianvändning och att minska miljöpåverkan”. 

4.1.1 Processintegration och pinchmetoder 

Den enskilt viktigaste metoden och den som ursprungligen gav upphov till be-
greppet processintegration är metoden värmepinch, vanligtvis enbart refererad 
som pinchmetoden eller pinchanalys. Pinchanalysen togs fram av bland annat 
Linnhoff m. fl. och hans grupp vid UMIST i Manchester som utvecklade kon-
ceptet till en industriell teknik på 80-talet. Konceptet har senare utökats till nya 
områden med hjälp av olika analogier. 

Kompositkurvorna, se avsnitt 4.2, representerar ett koncept som är generellt 
och grundläggande inom processteknik. Ett annat viktigt begrepp är iden att 
etablera ett prestationsmål före designfasen. Exempel på ett sådant mål när det 
gäller värmeåtervinning är minimal energianvändning, minsta antal värme-
växlare och minsta total årskostnad. Vissa av dessa mål är baserade på 
termodynamik (energi) medan andra är baserade på heuristiska regler (som 
minst antal värmeväxlare) och vissa mål är faktiskt bara uppskattningar av 
bästa prestanda (t ex total årlig kostnad).  

Exempel på andra mål inom processintegration är minsta avloppsvattenmängd, 
minimal kompressoreffekt i kylsystem, minimala emissioner och maximal el-
produktion i processanläggningar. Alla dessa och tidigare nämnda mål har två 
viktiga funktioner: 

• En design kan jämföras med den ”bästa möjliga”, dvs resultatmål. 
• Hur vissa mål har fastställts kan också ge riktlinjer för designen 
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4.1.2 Olika på metoder inom processintegration  
 

De tre viktigaste metoderna inom processintegration är heuristik (insikt), 
termodynamik och optimering. Det finns betydande överlapp mellan de olika 
metoderna och trenden är att använda alla tre i kombination. Det stora antalet 
alternativ som finns inom processdesign minskas avsevärt med användning av 
insikt och termodynamik, och det blir då möjligt att behandla kvarstående 
problem och dess många avvägningar med optimeringstekniker. 

4.1.3 Användningsområden för processintegration 
 

Följande lista med sökord och aktiviteter visar typiska applikationsområden för 
processintegration inom ett stort antal industribranscher: 

• Planering, design och drift av processer och hjälpsystem 
• Kort- och långsiktig planering (inklusive strategisk planering)  
• Nya designer och olika ombyggnadsprojekt  
• Förbättra effektiviteten (energi och råvaror) och produktivitet  
• Kontinuerlig, halv-kontinuerlig och satsvisa processer  
• Alla aspekter av processer, såsom reaktorer, separatorer och 

värmeväxlarnätverk  
• Integration mellan processen och hjälpsystemen  
• Integration mellan processer, energi- och materialströmmar  
• Integration mellan industriområden, kraftverk och fjärrvärme/kyla  
• Driftstekniska frågor  
• Minimering av avfall och avloppsvatten  
• Olika aspekter av att minska utsläppen  

4.2 Pinchanalys - värme 
 

I en pinchanalys är procesströmmarna av avgörande betydelse. Dessa definie-
ras som materieströmmar med konstant massflöde, som antingen värms eller 
kyls. En ström som värms från en begynnelsetemperatur till en högre måltem-
peratur kallas en kall ström, medan en ström som kyls från en begynnelsetem-
peratur till en lägre måltemperatur kallas en varm ström. Av detta följer att en 
varm ströms absoluta temperatur inte har någon betydelse för om strömmen 
kallas varm eller kall. En ström karakteriseras av sina start- och måltemperatu-
rer samt av värmen som måste tillföras eller kylas bort för att den skall ändra 
sig i temperatur mellan dessa temperaturer. Måltemperaturen är den temperatur 
strömmen måste uppnå på grund av processkrav. I de fall strömmar släpps till 
omgivningen, är det omgivningens temperatur som är målet. 

En av de mest betydelsefulla egenheterna i pinchanalysen är att det med värme-
balanser är möjligt att identifiera en temperatur (pinchen) i processen som delar 
strömsystemet i två delar, se Figur 1. I temperaturområdet över pinchen råder 
ett nettounderskott av värme, som måste tillföras från en extern värmekälla. I 
temperaturområdet under pinchen finns det ett nettoöverskott av värme, som 
måste kylas bort. De värmemängder som på detta sätt identifieras är de mini-
mala värme- och kylbehoven. 
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Figur 1. Pinchen delar en process i två områden. 

 

Kompositkurvor används flitigt inom pinchanalysen. Dessa består av två kur-
vor som representerar de sammansatta varma och kalla strömmarna. Kurvorna 
konstrueras genom att summera värmeinnehållet i alla varma strömmar inom 
varje temperaturintervall som uppstår av att strömmar startar eller slutar. 
Samma summering genomförs även för de kalla strömmarna. Kompositkur-
vorna kan sedan konstrueras genom att temperaturen avsätts mot värmeinne-
hållet. Kurvorna placeras så att det minsta vertikala avståndet mellan dem blir 
lika med den minsta tillåtna temperaturdifferensen vid värmeväxling. Tempera-
turen där det minsta avståndet återfinns kallas pinchtemperaturen. Ett exempel 
på kompositkurvor visas i Figur 2. 

 

 
Figur 2. Kompositkurvor 

 

Av figuren kan följande två slutsatser dras:  

 Där kurvorna överlappar varandra är det möjligt att föra värme från de 
varma till de kalla strömmarna, dvs värmeväxla. Det vertikala avståndet 
mellan den varma och kalla kurvan representerar temperaturdifferensen vid 
värmeväxlingen.  
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 Där kurvorna inte överlappar varandra måste extern värmning eller kylning 
användas.  

 Effekten där kurvorna inte överlappar varandra representerar minimal 
extern värmning och kylning (Qh,min respektive Qc,min).  

 

Resonemanget ovan leder till att följande fundamentala regler, vilka schema-
tiskt illustreras i Figur 3, kan sättas upp.  

 Kyl ej någon ström över pinchen med extern kylare. Om så sker måste 
nämligen motsvarande värmemängd tillsättas med en extern värmare.  

 Värm ej någon ström under pinchen med extern värmare. Om så sker måste 
nämligen motsvarande värmemängd kylas bort med en extern kylare.  

 För ej värme från en ström över pinchen till en ström under pinchen, dvs 
värmeväxla ej strömmar över pinchen med strömmar under pinchen och 
vice versa. Om så sker måste motsvarande värmemängd tillsättas i en 
extern värmare över pinchen samt kylas bort med en extern kylare under 
pinchen. 
  

 
Figur 3. Visualisering av pinchregler. 

Vid en energianalys med åtföljande ombyggnation av en befintlig anläggning 
analyseras varje existerande värmeväxlare med avseende på pinchreglerna 
ovan. Uppgiften är att eliminera de värmeväxlare som bryter mot dessa regler 
och att ge förslag på nya, korrekt placerade, värmeväxlare. På detta sätt kan 
både extern värme och kyla sparas.  

I befintliga anläggningar där det förekommer värmeväxlingar som inte följer 
pinchreglerna kan det finnas skäl för nya åtgärder som även de inte följer 
pinchreglerna. En värmeväxling där värme från en ström ovan pinchen 
överförs till en ström under pinchen (dvs. värmeväxling genom pinchen) ökar i 
ett pinchriktigt system både värme- och kylbehovet, se Figur 4. Men är det så 
att strömmen ovanför pinchen ändå kyls bort till omgivningen kan denna 
värme ersätta prima värme som felaktigt används under pinchen. Därför kan 
systemet, genom att införa värmeväxlingar som inte följer pinchreglerna, de 
facto minska de externa värme- och kylbehoven. Det skall dock noteras att 
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ytterligare värme kan sparas genom att åtgärda alla värmeväxlingar som ej 
följer pinchreglerna men detta skulle vara kostsamt.  

 

 
Figur 4. Värmeväxling genom pinchen i pinchriktigt system skapar ökade värme- och 
kylbehov. 

 

4.3 Integration av värmepumpar genom pinchanalys. 
 

Värmepumpar är maskiner som utnyttjar lågtempererad energi och med hjälp 
av tillsatt energi till en kretsprocess höjer temperaturen på energin till en an-
vändbar nivå.  Normalt sett är den tillförda energin liten i förhållande till den 
användbara energin, vilket gör att värmepumpen är ett gott alternativ för ene-
rgibesparing genom utnyttjande av överskottsvärme som annars kulle kylas 
bort.  

Normalt sett integreras värmepumpar genom pinchen. Orsaken till detta är att 
det då sparar både energi för uppvärmning och energi som annars skulle kylas 
bort, se Figur 5.  

 

 
Figur 5. Integration av värmepump genom pinchen. 
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I pinchdiagram illustreras detta oftast genom integration i Grand Composite 
Curve, GCC. Denna kurva visar ovan pinchen var (temperaturmässigt) och hur 
mycket nettobehov av värme som finns, och under pinchen var och hur mycket 
nettoöverskott av värme som finns. Figur 6 visar integration av värmepump 
genom pinchen illustrerat i GCC. 

 

 
Figur 6. Integration av värmepump i GCC. 

 

Värmepumpen kan även integreras under eller över pinchen, men den gör då 
ingen större nytta, vilket visas i Figur 7. Under pinchen tillför värmepumpen ett 
kylbehov, och ovan pinchen sker ett skifte av uppvärmningsform. Det är därför 
det är så viktigt att integration av värmepumpar i industriella tillämpningar sker 
utifrån processintegrationsprinciper. 

 

 
Figur 7. Integration av värmepump under respektive över pinchen. 
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4.4 Tillämpning av pinchanalys vid Arla, Götene 
 

Arbetsgruppen har tillsammans med mejeripersonalen identifierat och kartlagt 
mejeriets energianvändande processer. Initialt gjordes en uppdelning i produk-
tionsprocesser, diskprocesser, vattensystem och kylmaskiner. Inom varje områ-
de har värmebehov eller kylbehov kartlagts med hjälp av driftsdata och tids-
schema för produktionen. Värme för uppvärmning och ventilation har endast 
kort undersökts och sedan har en avgränsning gjorts då det vid en snabb 
överblick framgått att det går att göra några stora energivinster här.  

Inom produktionen har varje delprocess ritats upp med fokus på energianvän-
dande delmoment. Mejeripersonalens kunskaper om flöden och temperaturer i 
processen har använts för att beräkna momentan energianvändning för varje 
delprocess under drift. Mejeripersonalen har angett vilken ”utility” som an-
vänds för värmning respektive kylning på olika delar av processen. Med utility 
avses ånga, hetvatten, ljumvatten, kallvatten eller isvatten. Utifrån processens 
uträknade energibehov har behovet av varje utility beräknats.  

Mejeriets diskningsprocesser, vattensystem och kylmaskiner har ritats upp och 
energibehovet har även här identifierats genom att studera delarnas drift.  

Produktionen i mejeriet är säsongsberoende avseende vilka produkter som till-
verkas och vilka mängder som produceras. Grovt kan produktionen delas in i 
en vinterproduktion och en sommarproduktion. Under vintern är produktionen 
något högre än under sommaren. Det finns även en del variationer i tempe-
raturnivåer mellan de båda perioderna. De temperaturmässiga variationerna är 
dock i stort sett försumbara ur energisynpunkt.  

För att beskriva två olika fall av energibehov har arbetsgruppen valt att dela in 
produktionen i hög- respektive låg-vecka, där högvecka representerar en vecka 
med hög produktion under vintersäsongen och lågvecka representerar en vecka 
med något lägre produktion under sommarsäsongen. Med hjälp av produktions-
data från produktionsår 2010 valdes en representativ vecka ut för vartdera 
fallet. Mejeriets medelproduktion beräknades för ett antal veckor. Från medel-
produktionen under dessa veckor lades en standardavvikelse till för att 
uppskatta ”typproduktion” för högvecka och en standardavvikelse drogs ifrån 
för att uppskatta ”typproduktion” under lågvecka. Genom produktions-
historiken togs sedan en hög- respektive lågvecka fram som motsvarade be-
räknade data. Kalendervecka 41 representerar högvecka och kalendervecka 34 
representerar lågvecka.  

Mejeripersonalen tog fram driftstider för varje delprocess för dessa två aktuella 
veckor. Utifrån detta underlag och beräknade effektbehov har processernas 
totala effektbehov beskrivits i tabeller med halvtimmesupplösning. Dia-
grammen analyserades för att undersöka effektvariationer samt hitta eventuell 
samverkan mellan delprocesser för att kunna identifiera värmeväxlings-
möjligheter.  

Processen visade sig ha stora effektvariationer under dygnet och under veckan. 
För att ha möjlighet att göra en pinchanalys för hela fabriken beräknades 
effekterna istället för momentana som ett genomsnitt för hela dygnet. 
Medeleffekt beräknades genom att energiförbrukningen för varje delprocess 
(momentan effekt multiplicerat med antal driftstimmar) divideras med antalet 
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driftstimmar för hela året. På detta sätt erhålls en kontinuerlig medeleffektför-
brukning för fabriken under hela året.  

 

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠∗𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠å𝑟

  

 (ekv.1) 

 

 

 
Figur 8. I figuren visas tanken bakom omräkningen från momentana effekter till 
medeleffekter under ett år. Den blå linjen visar de momentana effekterna som bara 
behövs under korta perioder. Den röda linjen visar hur dessa momentana effekter har 
omräknats och nu är fördelade över årets alla timmar.  

 

En pinchanalys där både diskprocesserna och produktionsprocesserna ingick 
gjordes för fabriken utifrån medeleffekter. Kompositkurvor ritades även upp 
för varje delprocess och disk för att sedan analyseras med avseende på 
eventuella värmeväxlingsmöjligheter eller huruvida en befintlig utility kan er-
sättas med en annan mer lågvärdig utility, eller med överskottsvärme. 

De energieffektiviseringsåtgärder som framkom ur analyser föreslogs och 
diskuterades med Arlas mejeripersonal. Arbetsgruppens förslag skall ses som 
grova uppskattningar och underlag för vidare utredning av eventuella åtgärder. 

En energibalans gjordes där beräknad energiåtgång jämfördes med Arlas 
inköpta energi.   

0
1
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Tid 

momentan
effekt
medeleffekt
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5 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 
 

Energianalyserna i denna rapport är baserad på procesströmmar (i mejeriet och 
disksystemet) som värms och kyls. Det energibehov som vi kan beräkna genom 
att summera värmebehoven på de strömmar som värms och dra ifrån det värme 
som återanvänds genom värmeväxling i processerna ska idealt sett ge det totala 
ångbehovet. Utöver procesströmmar finns det dock ett ångbehov till uppvärm-
ning av lokaler plus att det finns förluster, dvs. värme som överförs till omgiv-
ande luft eller till vatten som går i avlopp, vilket gör att det verkliga ångbe-
hovet blir större. Vi har dock gjort ett försök att jämföra uppmätta med berä-
knade värden. I beräkningen används siffror från oktober 2010. 

Den totala uppmätta användningen av värme i oktober 2010 var 2856 MWh. 
(Arla) 
Tabell 1. Energianvändning oktober 2010. Jämförelse mellan framtagna strömdata och 
faktiskt inköp av ånga. 

Processdel Effekt Energi 

Enhet kW MWh 

Värme till processen enligt strömdata* 1 436 1069 

Värme till disk och varmvatten enligt strömdata* 2190 1629 

Oidentifierat ångbehov 470 350 

Summa värmebehov 4096 3048 

Värme som återanvänds idag genom värmeväxling** – 775 – 577 

Ångbehov exklusive lokalvärme 3321 2471 

Lokalvärme *** 517 385 

Summa ångbehov 3838 2856 

Inköp av ånga oktober 2010   2856 

*) Inklusive 15 % i förluster 

**) Exklusive värmning och kylning vid pastörer (se avsnitt 6.2) 

***) Beräknat för oktober med hjälp av en årsförbrukning på 4959 MWh per år fördelat på 
månader med värmebehov. 

Den verkliga ångförbrukningen är högre än vad beräkningarna som gjorts uti-
från de strömdata vi har för processen och disken ger. Förklaringen ligger i ett 
antal faktorer: 

Osäkerhet i indata – uppskattning av flöden och temperaturer, speciellt i disk-
processen 

Varmhållning av utrustning när inte processerna är igång 

Övriga värmeförluster i processen 

Ett tillägg har gjorts med 15 % på respektive processavsnitt, dessutom finns ett 
oidentifierat värmebehov på 470 kW (350 MWh/månad) vid 80 oC. Med dessa 
justeringar uppnår vi den verkliga/uppmätta ånganvändningen.  

I analysen (Kapitel 6) jämförs det med pinchanalysen framräknade minimala 
energibehovet med det verkliga energibehovet (inringat värde).  
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5.1 Produktprocesser 
 

Mejeriet består av flera delprocesser och varje delprocess har analyserats för 
sig. I kapitlen nedan beskrivs varje delprocess var för sig, en processkiss för 
varje delprocess finns dessutom uppritad i bilaga 4. Tillsammans med beskri-
vningen presenteras även en tabell med den strömdata som har tagits fram och 
sedan använts för att göra pinchanalyser. Varje ström presenteras dels med det 
namn som används av mejeripersonalen och i Arlas interna dokumentation dels 
med det namn som strömmen har givits i analysprogrammet Pro-pi. Ström-
marnas värmekapacitet varierar framförallt med deras fetthalt, för beräkningar 
har generella Cp-värden för olika produkter använts, värden finns presenterade 
i Tabell 2. För de strömmar som består av blandningar av olika produkter har 
Cp-värdet beräknats utifrån den antagna viktsandelen av olika produkter. Ost 
till exempel antas bestå av fett och vatten, mängden vatten beror på var i 
processen osten befinner sig.  
Tabell 2. Cp-värden som använts vid beräkningar [källa SIK]. 

Produkt kJ/(kg*K) 

Vassle 3,6 

Grädde 3,27 

Ystmjölk 3,9 

Fil 3,9 

Mjölk 3,9 

Fett * 1,67 

Vatten 4,2 

* (C.E. Danielsson, 1988) 

5.1.1 Mottagning/Lagring/utlastning 
 
Process: I mottagningsdelen tar fabriken emot tankbilar med mjölk. Tankbil-
arna töms i mottagningstankar. Mjölken transporteras via plattvärmeväxlare 
där de kyls med isvatten till +4°C till silotankar (2101-2105, 2111-2112). 
Mjölken förvaras sedan i silotankarna tills den ska användas i produktionen.  
Tabell 3. Strömdata för mottagning/lagring/utlastning. 

 Ström Tin  Tut Cp  Flöde  Uppehålls-
tid  

Effekt  Medel- 
effekt  

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg*K)] [kg/h] [h] [kW] [kW]  

A1 1106 
kylning 4,5 4 3,9 80 000 0,5 -43 

-22 

Isvatten 

A2 1116 
kylning 4,5 4 3,9 100 000 0,5 -54 Isvatten 

A3 1117 
kylning 4,5 4 3,9 100 000 0,5 -54 Isvatten 

 



2011-10-24 15 CIT / SP  

Antaganden: Mejeripersonalen har lämnat uppgift för tidpunkter för leveranser, 
temperatur på levererad mjölk samt volymer. Under sommaren håller mjölken 
en något högre temperatur och kräver således större kyleffekt. Snittet på kyltid 
ner till 4°C är satt till 30 minuter. De leveranser som håller 4°C vid ankomst 
har inte räknats med i analysen då de inte har något kylbehov. I analysen sätts 
konstant momentant effektbehov vid alla kylningar trots att effekten varierar i 
verkligheten. I tabellen visas beräknade effekter  

Driftstider: Beräkningen har gjorts med förutsättningen att kylningen är igång 
24 timmar under både hög- och lågvecka.  

5.1.2 Skummjölk - 3400  
 
Process: Skummjölksaggregatet är en kontinuerlig process. Här separeras 
grädden från helmjölk och kyls i två steg innan grädden transporteras till gräd-
dlager T2201-03. Då grädden avlägsnats kvarstår skummjölk som pastöriseras 
och sedan kyls innan den transporteras till lagringstank 2401.  
 

Tabell 4. Strömdata för produktionen av Skummjölk – 3400. 

 Ström Tin  Tut  

 

Cp  Flöde  Effekt  Medel- 
effekt  

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg*K)] [kg/h] [kW] [kW]  

B1 Kylning 3400 grädde 
steg 1 70 17 3,27 2 500 -120 -20/-30 kallvatten 

B2 Kylning 3400 grädde 
steg 2 17 6 3,27 2 500 -25 -4/-6 isvatten 

B3 Pastörisering 
skummjölk 3400 76 85 3,9 21 500 210 36/53 ånga 

B4 3400 Kylning produkt 5 4 4,2 21 500 -25 -4/-6 isvatten 

 

Driftstider: Analysen grundas på att aggregatet är igång 29 timmar under hög-
vecka och 43 timmar under lågvecka.  

5.1.3 Mottagning och behandling av grädde -3220 
 
Process: Till detta aggregat levereras grädde genom externa leveranser samt 
från aggregat 3300 och 3400. Processen är kontinuerlig. Grädden förvärms 
genom värmeväxling med procesströmmar för att sedan pastöriseras med ånga. 
Efter pastörisering kyls gräddströmmen först genom intern värmeväxling för 
att sedan kylas med isvatten. Grädden transporteras till tankar där den kristalli-
seras och avger kristalliseringsenergi som kyls bort med isvatten.  
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Tabell 5. Strömdata för Mottagning och behandling av grädde – 3220. 

* Grädden kristalliseras i tankarna och avger kristalliseringsenergi. Genom kylning hålls 
temperaturen till 6°C. Energin som avges skulle höja temperaturen på grädden till ca 14°C om 
inte kylningen gjordes. 
Antaganden: Grädde som levererats externt håller en temperatur på ca 8°C, 
medan intern grädde levereras vid ca 11°C1. Vid beräkningen antas det att in-
tern värmeväxling värmer all grädde hela vägen till 88°C oavsett samman-
sättning av intern/extern leverans. Till tank 3231-3233 kommer grädde med 
temperaturen 6°C. Grädden kristalliseras och avger kristalleringsenergi. Kyl-
behovet för att hålla grädden på 6°C har beräknats med antagandet att kristal-
leringsenergin avger så mycket energi att gräddens temperatur skulle bli 14°C 
om inte kylningen fanns.  

Drifttid: Under en högvecka är delprocessen igång 67 timmar och under en låg-
vecka är aggregatet igång 51 timmar. Kylning av tank 3231-3233 beräknas 
vara igång 10 timmar under högvecka och 18 timmar under lågvecka. 

5.1.4 Ystmjölk – 3300 
 
Process: Detta aggregat är utformat som en kontinuerlig process. Helmjölk 
levereras från silotankar och förvärms genom intern värmeväxling innan 
grädde separeras (3306) från mjölken. Efter detta sker bactufugering där 
bactufugat avlägsnas genom centrifugering. Baktufugering innebär att bakterier 
avlägsnas genom centrifugering, tillsammans med bakterierna centrifugeras 
även en stor mängd proteiner. Bactofugatet pastöriseras med 7-barsånga och 
återförs efter ett kylsteg med ljumvatten sedan till mjölken.  Massan 
värmeväxlas ytterligare internt innan den pastöriseras och kyls ned till 10°C 
med intern värmeväxling. En del av flödet går sedan till ”skummjölkslagring 
2401” och ”skummjölk till bruksyraberedning”, medan återstående del går 
vidare till ystmjölkstempereraren (2300). I ystmjölkstempereraren värms 
ystmjölken i två steg till sluttemperatur 30,5°C och transporteras sedan vidare 
till mogningstank och resttömning. I temperarens första steg används ljum-
vatten från ljumvattentankar till en början för att sedan gå över i ljumvatten 

                                                 
1 Grädden lämnar aggregat 3300 och 3400 (tankar 2201-2203 och 2209-2210) med en 
temperatur på ca 6°C. på vägen kristalliseras grädden och avger kristalliseringsenergi.  

 Ström Tin  Tut  

 

Cp  Flöde  Volym Uppehåll
stid 

Effekt  Medel- 
effekt  

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(k
g*K)] 

[kg/h] [m3] [h] [kW] [kW]  

C1 Pastör 3224 88 96 3,27 25 000 - - 182 72/55 Ånga 

C2 
3220 
Kylning 
produkt 

16 6 3,27 25 000 - - -227 -91/-69 isvatten 

C3 Tank 3231-
3233 6 6* 3,27 - 15/34 0,8/1,5 

150/ 

170 
-9/-18 isvatten 
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som värmts från vassle ur kylsteg 1 aggregat 3500 så långt det är möjligt, när 
denna energikälla sinar används istället varmvatten uppvärmt med ånga till 
uppvärmningen. Även i steg två används varmvatten.  
 
Tabell 6. Strömdata för ystmjölk – 3300. 

 
Ström Tin  

Tut  

 
Cp  Flöde  Effekt  Medeleffek

t  Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg
*K)] [kg/h] [kW] [kW]  

D1 kylning bactofugat 137 76 3,6 1000 -51 -36/-32 ljumvatten 

D2 sterilisering bactofugat 
3340, 3341 58 137 3,6 1000 79 55/49 ånga 

D3 3300 Pastörisering 67 74 3,9 28 300 215 150/133 ånga 

D4 3201 kylning grädde 58 17 3,9 2 000 -89 -62/-55 kallvatten 

D5 3201 kylning grädde 17 6 3,9 2 000 -24 -17/-15 isvatten 

D6 2300 tempererare 1a 
steg värmning 10 20 3,9 29 000 314 92 ljumvatten 

D7 
2300 tempererare 2a 
steg värmning (efter 
ljumvattenvärmning) 

20 30,5 3,9 29 000 330 96 
varmvatten/ 

ånga 

D8 2300 tempererare 1a 
steg värmning 10 29,5 3,9 29 000 613 250/202 

ljumvatten/ 

vassle 

D9 
2300 tempererare 2a 
steg värmning (efter 
vasslevärmning) 

29,5 30,5 3,9 29 000 31 13/10 ånga 

 

Antaganden: Vid beräkningen har det antagits att det tar 3,5 timmar innan 
värmningen med ljumvatten från ljumvattentankar övergår till värmning med 
ljumvatten värmt med vassle.  
Driftstid: Aggregatet, förutom tempereraren, beräknas vara igång 117,5 timmar 
under högvecka och 104,5 timmar under lågvecka. Tempereraren delas upp i 
drift med ljumvatten från ljumvattentank respektive drift med ljumvatten berett 
med vassleväxling. Under högvecka beräknas den vara i drift 49 respektive 
68,5 timmar och under lågvecka beräknas den vara i drift 49 respektive 55,5 
timmar.  

5.1.5 Ysteriet 
 
Process: I ysteriet sker produktionen batchvis. Brukssyra bereds kontinuerligt 
genom att genomgå en pastörisering med släkt ånga och sedan kylas med 
isvatten till 21 °C. Därefter tillsätts brukssyran till ystmjölk i en mogningstank. 
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Efter en viss tid tappas vassle av. Till återstående massa tillsätts vatten som 
värmer upp massan till ca 37°C. Vattnet har innan tillsatsen genomgått pastöri-
sering och kylts till lagom temperatur. En andra tappning av vassle görs innan 
ystmassan transporteras vidare till buffert. Här kyls ystmassan till ca 34 °C 
med isvattenkylning i mantelvärmeväxlare. En tredje tappning av vassle görs 
innan ystmassan hamnar i pressar där osten får sin form och sista vasslen 
avgår. I pressarna kyls osten med isvatten. Osten läggs i en vattenbassäng där 
de kyls till ca 12 °C under ca 12 timmar. Därefter placeras osten i en 
saltlakebassäng som håller osten på kylning. Osten ligger i saltlake under ca 26 
timmar. Det tar två till tre dygn efter pressarna till färdig produkt. 
Tabell 7. Strömdata för ysteriet . 

 Ström Tin  Tut  

 

Cp  Flöde  Uppehåll
stid  

Effekt  Medeleffe
kt  

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg
*K)] 

[kg/h] [h] [kW] [kW]  

E1 ysttankar 4301-
4305, steg 1 30 30 

 
15 000 - - - - 

E2 ysttankar 4301-
4305, steg 2 30 37 3,6 15 200 - 106 69/62 ånga 

E3 buffert 445, 
446 37 34 3,57 9 000 - -27 -17/-16 isvatten 

E4 Pressar 33 30 3,23 1 500 - -4 -3/-2 kallvatten 

E5 vattenbassäng 30 12 3,23 1 500 12 -24 -16/-14 
kallvatten/ 

isvatten* 

E6 Saltlake 12 11 3,23 5 000 26 -4 -3/-3 isvatten 

E7 förvärmning 
vattentillsats 8 20 4,2 2 100 - 29 19/17 ljumvatten 

E8 Pastörisering 
produkt 35 75 4,2 2 100 - 98 64/57 ånga 

E9 

brukssyra 
skummjölk 
pastörisering, 
prod 

6 92 3,9 1 000 - 93 60/54 ånga 

E10 

brukssyra 
skummjölk 
kylning 
produkt 

92 21 3,9 1 000 - -77 -50/-45 isvatten 

 

Antaganden: Ysteriets drift beräknas på driftstiden som angetts genom historik. 
Denna tid innefattar beredningen av ystmassa fram till pressar. Ca 22 stycken 
ystningar hinns med på ett dygn, sedan diskas utrustningen i 3-4 timmar. Den 
kylning som utförs i vattenbassäng och saltlake sker kontinuerligt med viss 
uppehållstid. Energin som kyls bort beräknas på bortfört energiinnehåll i osten. 
I verkligheten tillkommer en del förluster som säkerligen påverkar kylningen 
betydligt i dessa steg.  



2011-10-24 19 CIT / SP  

Driftstid: Driftstiderna för ysteriet grundas på historik och beräknas vara igång 
109 timmar under högvecka och 98 timmar under lågvecka.  

 

5.1.6 Vassle – 3500 
 
Process: Vassle kommer från lagringstank 2501, 2502 och 2504 till vassleagg-
regatet 3500. vasslen pastöriseras och kyls med intern värmeväxling innan den 
går vidare till antingen Semper eller till lagringstank på Arla. Den vassle som 
går till arla kyls med isvatten. Vassle som går till Semper kyls i två steg, först 
med kallvatten sedan med isvatten.  Kallvattnet som kyler i steg 1 blir ljum-
vatten som sedan används för värmning i ystmjölkstempereraren (aggregat 
3300).  

 
Tabell 8. Strömdata för Vassle – 3500. 

 Ström Tin  Tut Cp Flöde Volym/
Dygn 

Effekt  Medeleffek
t 

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg]
*K) 

[kg/h] [kg/dyg
n] 

[kW] [kW]  

F1 Pastörisering 70,5 74 3,6 30 000 - 105 73 Ånga 

F2 
kylning vassle-
grädde i 
lagringstank 

36 8 3,27 - 2 000 -51 -35 isvatten 

F3 kylning 1 36 16 3,6 30 000 - -600 
-418/ 

-414 
kallvatten 

F4 kylning 2 16 5 3,6 30 000 - -330 -230/-228 isvatten 

 

Kommentar:  Beräkningarna gjorda med ett flöde på 2000 kg/h för ström F2 
under hela driftstiden. I verkligheten är flödet ca 2000 kg/dygn dvs. ett fel med 
en faktor 24. Skillnaden har mycket liten inverkan på slutresultatet och kan 
därför försummas.   

Driftstider: Driftstiderna för vassleaggregatet grundas på historik och beräknas 
vara igång 117 timmar under högvecka och 116 timmar under lågvecka.  

5.1.7 Smörolja 
 
Process: I detta aggregat sker en kontinuerlig process där grädde från kristalli-
sationstankar 3231-33 blandas med små rester från övriga delar av produk-
tionen: vasslegrädde från tank 3508-09 (8°C), smältsmör från smöravdelningen 
(50-55°C), smältbregott (50-55°C), förpackning på minarinavdelning samt km-
grädde (8°C). Blandningen värms upp med hjälp av intern värmeväxling och 
sedan ånga. Till detta uppvärmningssteg tillsätts en oljebuffert. I ett sepa-
reringssteg separeras kärnmjölk och restprodukter till foder ut. Dessa 
produktströmmar kyls med intern värmeväxling och isvatten.  
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Övrig del av produkten går vidare till ett nästa uppvärmningssteg med intern 
värmeväxling och sedan värmning med ånga. Efter ett kylsteg med intern 
värmeväxling delas produkten upp i olika delströmmar; oljebuffert, bregottolja 
till smöravdelning, eller till lagringstankar T5252-55. Ifrån lagringstankar går 
flöde till minarin-produktion, utlastning bulk, utlastning container, förpackning 
kartong och förpackning fat. Det går lite kylning till förpackning fat.  

 
Tabell 9. Strömdata för Smörolja. 

 Ström Tin  Tut Cp Flöde Effekt  Medeleffekt Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg*K)] [kg/h] [kW] [kW]  

G1 värmning 1 37 65 2,79 10 000 240 13/17 ånga 

G2 kylning  
isvatten 7 6 2,79 11 000 -141 -8/-11 isvatten 

G3 värmning 2 94 100 1,67 3 500 10 1 ånga 

G4 kylning 
förpackning fat 55 35 1,67 3 500 -32 -2/-3 ljumvatten 

G5 kylning 
förpackning fat 72 55 1,67 3 500 -28 -2 ljumvatten 

 

Antaganden: Produkten förpackning fat finns med i beräkningarna trots att 
denna ska utgå ur produktionen. Dock är medeleffekter väldigt små och be-
döms inte ha någon betydande påverkan på slutresultatet. Ström G1 och G2 har 
antagits bestå av 50% vatten och 50% fett (vikts%) utifrån detta har Cp-
beräknats.  

Driftstider: Driftstiderna för smöroljeaggregatet grundas på historik och beräk-
nas vara igång 10 timmar under högvecka och 14 timmar under lågvecka. 

5.1.8 Kärnmjölk – 3260 
 
Process: Kärnmjölksaggregatet är en kontinuerlig process. Kärnmjölk och en 
minarin och kärnmjölksblandning kommer till bufferttank 8111-12. Flödet 
värms med hjälp av ånga och intern värmeväxling (8109) innan 
kärnmjölksgrädde separeras bort. Kärnmjölksgrädden kyls med isvatten. 
Resterande flöde värms ytterligare med intern värmeväxling innan den 
pastöriseras med ånga och sedan kyls med intern värmeväxling. Efter detta kyls 
det ytterligare med isvatten innan produkten hamnar i lagringstankar 8113-
8118.  
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Tabell 10. Strömdata för Kärnmjölk – 3260. 

 Ström Tin Tut Cp Flöde Effekt Medeleffekt Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg*
K)] 

[kg/h] [kW] [kW]  

H1 Värmning 8109 2 60 3,9 17 000 1068 32 ånga 

H2 pastörisering 
3624 85 92 3,9 17 000 129 42/40 ånga 

H3 kyla 3620, 
produkt 10 8 3,9 17 000 -37 -12/-11 isvatten 

H4 kylning 8127 8 4 3,9 17 000 -74 -24/-23 isvatten 

H5 kylning 3508/09 30 8 3,9 100 -2 -1 isvatten 

H6 kylning 3627 60 30 3,9 100 -3 -1 kallvatten 

 

Antaganden: Värmningen i 8109 är endast igång vid uppstart av aggregatet och 
antas då vara igång i 30 minuter. Under en vecka antas aggregatet starta upp 10 
gånger, dock ej på söndagar.  

Driftstider: Driftstiderna för kärnmjölksaggregatet grundas på historik och 
beräknas vara igång 54,5 timmar under högvecka och 52 timmar under låg-
vecka. Värmning i 8109 beräknas vara igång 5 timmar varje vecka i samband 
med uppstart av aggregatet.  

5.1.9 DeriBlend 5 och 6 
 
Process: Deriblend 5 och 6 aggregaten är kontinuerliga processer och inne-
fattar två olika steg med energibehov. I båda stegen kyls olja med isvatten. I 
skissen finns även en isvattenström utritad i balanskärlet, men denna kylning 
används inte. 
Tabell 11. Strömdata för DeriBlend 5 och 6.  

 Ström Tin  Tut  Cp  Flöde  Effekt  Medeleff
ekt  

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg*
K)] 

[kg/h] [kW] [kW]  

J1 Olja, kyla 15 9 1,67 1500 -4 -3.6 Isvatten 

J2 Kyla, 
kylsteg efter 
mixer 

14 10 1,67 6300 -12 -10.1 Isvatten 

 

Antaganden: Med hjälp av mejeripersonalen har driftstider för detta aggregat 
uppskattats. Driftstiden för aggregat Db5 uppskattas till start måndag kl 22 med 
drift fram till torsdag kl 22 (76h), samt start fredag kl 04 med drift till fredag kl 
16 (12 h). Oljan antas vara rent fett vilket ger ett Cp-värde på 1,67 kJ/kg*K. 

DB6 startar onsdag kl 22 och går mellan 24h och 32h för tillverkning av 
produkten Bregott mellan. Ett antagande görs att driftstiden blir 24 h för 
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lågvecka och 32h för högvecka. Idag (2011) sker ytterligare en start av DB6, 
månd kl 07 med drift till tisd kl 14 (31h) för produktion av Bregott mindre. 
Bregott mindre tillverkades inte med under tiden för hög och lågveckan, men 
har tagits med i analysen. 

Driftstider: Sammanlagt beräknas deriblend 5 och 6 aggregaten vara igång 145 
timmar under högvecka och 137 timmar under lågvecka.  

5.1.10 Aggregat B och D syra.  
 
Process: I aggregat B och D-syra sker en batch-process. B och D syra kan 
antas ha samma process så beräkningarna utförs på samma sätt. Processen i B 
och D-syra-aggregaten sker enligt följande: 

Värmning till 95°C – ca 2 h 
Kylning till 22°C – ca 1-1.5 h med isvatten 
Ympning (tillsats av kultur)    
Odling 16-24h mognar vid 22°C och sedimenteras 
Kylning till 6°C från 22°C - ca 4 h  
Mixning - pågår under ovanstående kylning 
Kyllager, produkten hålls vid 6°C och kyls med isvatten. Effekterna är låga, 
dock kan momentan effekt vara högre 

Tabell 12. Strömdata för B och D syra. 

 Ström Tin 
[°C] 

Tut  

[°C] 

Cp 
[kJ/(kg*
K)] 

Flöde 
[kg/h] 

Hög/låg 

Effekt 
[kW] 

Medel- 
effekt 
[kW] 

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg*
K)] 

[kg/h] [kW] [kW]  

K1 Pastörisering 
skummjölk 

6 95 3,9 2378/1929 2/2 115/93 12/10 

K2 
Kyla, steg 1 
produkt 

95 22 3,9 2378/1929 1,5/1 -125/ 

 -153 

-10/-8 

K3 Kyla, steg 2 
produkt 

22 6 3,9 2378/1929 4/4 -10/ -8 -2/-2 

 

Antaganden: Medelvolym för en batch har beräknats utifrån uppgifter på 
storleken av batcherna under hög- respektive lågvecka. Ungefärliga uppehålls-
tider för varje delmoment har angetts av mejeripersonalen.  

Vid beräkningarna har konstant batchstorlek antagits för hela veckan trots 
varierande verkliga storlekar. Tiden för varje steg i processen beror på 
storleken av batch. I analysen har en uppehållstid bestämts för hög- respektive 
en för lågvecka och använts oberoende av storlek på batch.  

För lågvecka är batcherna mindre, kylningen från 95°C till 22°C innan 
mogning beräknas ta 1 timme, medan samma kylning beräknas ta 1,5 h för 
högvecka. Mogningen antas ta 20 h oavsett hög- eller lågvecka.  
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I fabriken finns möjlighet att bereda flera tankar av både B och D syra 
parallellt. Under tiden två stycken batcher är igång parallellt dubbleras 
effekten. För batcher som skrider över söndag till måndag överförs timmar till 
måndagen samma vecka.  

Driftstider: Pastöriseringen beräknas vara i drift i 18 timmar under både hög- 
och lågvecka. Kyla steg 1 beräknas vara igång 14 timmar respektive 9 timmar. 
Kyla steg 2 beräknas vara igång 36 timmar både hög- och lågvecka.  

5.1.11 Bregottolja 
 
Process: Detta aggregat innehåller en kontinuerlig process. En blandning av 
slattar och rester från fabriken värms med hetvatten (ånga) innan den går vidare 
till smöroljeaggregatet (3265). När Bregottoljan kommer ut från smörolje-
aggregatet sker en separation av vattenfas. Oljefasen går vidare till en lagertank 
(T8707) där den kyls med isvatten. Ibland cirkuleras produkten tillbaka till 
lagertank, ibland tas produktflöde ut till Mixer, Bregott aggregat och deriblend 
5 och 6. En gång per vecka värms lagrad volym upp med direktånga i 
plattvärmeväxlare för avdödning av bakterier.  
 

Tabell 13. Strömdata för Bregottolja. 

 Ström Tin Tut  Cp  Flöde  Effekt  Medel- 
effekt  

Utility 

  [°C] [°C] [kJ/(kg
*K)] 

[kg/h] [kW] [kW]  

R1 Kylning 
produkt 60 47 1,67 1 500 -9 -3 isvatten 

R2 Värmning 47 65 1,67 1 500 13 4 ånga 

 

Antaganden:  Den värmning som sker av slattar och rester innan smörolje-
aggregatet är liten och kan enligt mejeripersonalen försummas vid 
beräkningarna. Kylningen med isvatten finns på grund av att temperaturen blir 
för hög till blender. Beräkningen av antal driftstimmar har grundats på mejeri-
personalens uppskattningar över när processen har varit igång. Aggregatet 
beräknas varit igång tisdag kl 06 till ons kl 04, onsdag kl 10 till midnatt, tors kl 
10 till 20. Cirkulationen är igång under hela helgen och är en av de processer 
där energi förloras utan att det syns i analysen.. Den volym som värms upp för 
avdödning har antagits vara 4,4 m3. 

Driftstider: Bregottoljeaggregatet beräknas ha varit igång i 56 timmar under 
både hög- och lågvecka. Bakterieavdödningen i värmesteget beräknas ha varit 
igång i 6 timmar under både hög- och lågvecka. 
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5.1.12 Smör/bregott - förbehandling och tillverkning 
 
Process: Förbehandling till smör/bregott tillverkning sker med bachtvis produ-
ktion, medan tillverkningsdelen är en kontinuerlig process.  

 
Tabell 14. Strömdata för Smör/bregott – förbehandling och tillverkning. 

 Ström Typ av 
process 

Tin  Tut  Cp  Flöde  Volym  Uppe- 
hålls-tid  

Effekt  Medel- 
effekt  

 

   [°C] [°C] [kJ/(k
g*K)] 

[kg/h] [m3] 
Hög/låg 

[h] [kW] [kW] 

- Kylning 1 batch 8 8 3,27 23 000 - - - - 

L1 Temperatur
-behandling 

batch 8 19 3,27 - 90000/ 
70000 

4 175 85/62 

L2 Kylning 2 batch 19 6 3,27 - 90000/ 
70000 

5 -165 -98/-74 

L3 Förvärmnin
g 

konti- 
nuerlig 

6 11,5 3,27 12 000 - - 10 15 

L4 Kylning 3 konti- 
nuerlig 

5 2 3,9 20 000 - - -65 -100 

 

Antaganden: Det första kylsteget, steg 1, används mycket sällan och försum-
mas vid beräkningen. Detsamma gäller för den kyleffekt som finns över ältnin-
gssteg och kärnavdelare, vilka är mycket små. De används endast till att kyla 
utrustningen. Mejeripersonalen uppskattar denna effekt till ca 100-200 W. Vid 
smörsilon finn möjligheten att kyla med kallvatten, men detta utnyttjas sällan 
och kan försummas.  

Grädde fylls på i tank T8302-T8310 med ett flöde på 23 000 liter/h. När det är 
dags att tömma dessa tankar görs det med ett flöde på ca 12 000 l/h.  

Under högvecka har en typbatch beräknats vara 90m3 och under en lågvecka 
70m3. Ibland produceras ekoprodukter, då beräknas en batch vara 30m3. Efter 
förbehandlingen av smör och minarin går produkten vidare till en smörmaskin 
med ett flöde som beror av typ av smör.  

Förvärmning beräknas pågå under tiden smörmaskinen är igång. Efter förvärm-
ning går massan vidare till smörmaskinen. Effekten på förvärmning beräknas 
på det massflöde som mejeripersonalen angett för smörmaskinen. Effekterna 
ser ut att vara ungefär lika stora vid tillverkning av smör, bregott eller bregott 
mellan och har antagits vara lika stora i alla fall, även för ekoprodukter. Dock 
varierar tiderna för värmning och kylning beroende på produkttyp.  

Driftstider: Driftstider har beräknats med hjälp av uppskattning från mejeri-
personalen. Förbehandlingsteget ”temperaturbehandling” beräknas vara igång 
82 timmar under högvecka och 59,5 timmar under lågvecka. Förbehandling-
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steget ”kylning 2” beräknas vara igång 100 timmar under högvecka och 76 
timmar under lågvecka. 

Smörmaskinerna beräknas starta på samma tider vid hög- som lågvecka, och 
har beräknats med driftstiden 258 timmar. Denna uppskattade driftstiden är 
dock något hög. Vid genomgång av indata efter det att beräkningar gjorts 
påpekar mejeripersonalen att en mer korrekt siffra snarare är hälften. Eftersom 
inga åtgärdsförslag görs för detta aggregat samt att felet i beräkningarna är 
väldigt litet (ett ångbehov på 7 kW i medel under året) så kan felet försummas.  

5.1.13 Lätt och Lagom 
 
Process: Vattenfas och fettfas blandas batchvis. Det tar ca 30 minuter att 
bereda en tank och sedan tar det ca 20 minuter att tömma den. Tillverkningen 
är en kontinuerlig process. Produkten som beretts tankvis går via ett balanskärl 
till olika slutsteg med olika förutsättningar på temperatur och flöde beroende 
på vilken produkt som tillverkas.  

M-strömmar hör till: Vattenfas 
N-strömmar hör till: Fettfas 
O-strömmar hör till: Slutsteg 1-3 / Emulsionsfas Lätt och Lagom 
P-strömmar hör till: Slutsteg 1-3 / Emulsionsfas Smör och Rapsolja 
Q-strömmar hör till: Slutsteg 5 / Emulsionsfas Lätt och Lagom 

 
Tabell 15. Strömdata för Lätt och Lagom. 

 

Ström Tin  Tut  Cp  Flöde  Effekt  Medel- 
effekt  

Utility 

 
 

 [°C] [°C] [kJ/(kg*K)] [kg/h] [kW] [kW]  

M1 

Värmning genom 
värmeväxlare, 
produkt 25 65 4,2 3000 140 53 Ånga 

N1 Accosis 45 55 4,2 12000 140 53 Ånga 

N2 Smörolja 45 55 1,67 12000 56 21 Ånga 

N3 Rapsolja 15 60 1,67 12000 251 95 Ånga 

N4 Emulgator 20 60 1,7 40 1 0 Ånga 

O1 
Pastörisering, 
produkt 60 82 3,19 2000 18 3 Ånga 

O2 
Förkylare produkt 
med kallvatten 68 54 3,19 2000 -25 -4 kallvatten 

O3 
Förkylare produkt 
med isvatten 54 40 3,19 2000 -25 -4 isvatten 

O4 

Kylning, 
ammoniak 1, 
produkt 40 30 3,19 2000 -18 -3 ammoniak 
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Tabell 16. Forts. strömdata för Lätt och Lagom. 

 

Ström 
Tin 
[°C] 

Tut 
[°C] 

Cp 
[kJ/(kg*K)] 

Flöde 
[kg/h] 

Effekt 
[kW] 

Medel
- 
effekt 
[kW] Utility 

O5 

Kylning, 
ammoniak 2, 
produkt 30 20 3,19 2000 -18 -3 ammoniak 

O6 

Kylning, 
ammoniak 3, 
produkt 20 10 3,19 2000 -18 -3 ammoniak 

O7 
Värmning i 
mantlad ledning 10 25 3,19 500 7 1 ånga 

O8 Överskottstank 25 30 3,19 - 2 0,3 ånga 

O9 

Värmning efter 
överskottstank, 
produkt 30 50 3,19 500 9 1,3 ånga 

P1 
Pastörisering, 
produkt 60 82 3,44 2000 42 6 Ånga 

P2 
Förkylare produkt 
med kallvatten 68 54 3,44 2000 -27 -4 kallvatten 

P3 
Förkylare produkt 
med isvatten 54 40 3,44 2000 -27 -4 isvatten 

P4 

Kylning, 
ammoniak 1, 
produkt 40 30 3,44 2000 -29 -3 ammoniak 

P5 

Kylning, 
ammoniak 2, 
produkt 30 20 3,44 2000 -29 -3 ammoniak 

P6 

Kylning, 
ammoniak 3, 
produkt 20 10 3,44 2000 -29 -3 ammoniak 

P7 
Värmning i 
mantlad ledning 10 25 3,44 500 7 1 ånga 

P8 Överskottstank 25 30 3,44   1 0,1 ånga 

P9 

Värmning efter 
överskottstank, 
produkt 30 50 3,44 200 4 0,5 ånga 

Q1 
Pastörisering, 
produkt 66 82 3,19 6000 85 20 Ånga 

Q2 
Förkylare produkt 
med kallvatten 68 54 3,19 6000 -74 -18 Kallvatten 

Q3 
Förkylare produkt 
med isvatten 54 40 3,19 6000 -74 -18 isvatten 
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Tabell 17. Forts. strömdata för Lätt och Lagom. 

 

Ström 
Tin 
[°C] 

Tut 
[°C] 

Cp 
[kJ/(kg*K)] 

Flöde 
[kg/h] 

Effekt 
[kW] 

Medel
- 
effekt 
[kW] Utility 

Q4 

Kylning, 
ammoniak 1, 
produkt 40 30 3,19 6000 -53 -13 ammoniak 

Q5 

Kylning, 
ammoniak 2, 
produkt 30 20 3,19 6000 -53 -13 ammoniak 

Q6 

Kylning, 
ammoniak 3, 
produkt 20 10 3,19 6000 -53 -13 ammoniak 

Q7 
Värmning i 
mantlad ledning 10 25 3,19 1500 20 5 ånga 

Q8 Överskottstank 25 30 3,19   7 2 ånga 

Q9 

Värmning efter 
överskottstank, 
produkt 30 50 3,19 1500 27 6 ånga 

 

 

Antaganden:  I vattenfasen finns möjlighet till varmhållning i tankarna T5671-
T5679. Detta används endast när något fel inträffat så temperaturer blir fel. 
Detta är sällsynt och denna varmhållning har därför försummats. I slutstegen 
antas att procesströmmen kyls efter pastörisering med ca en tredjedel intern 
värmeväxling, en tredjedel kallvatten och en tredjedel isvatten.  

I slutsteg för Lätt och Lagom tillverkning har en fetthalt på 40 % antagits vid 
beräkning av Cp, resten antas vara vatten. I slutsteg för smör och rapsolje-
tillverkning har en fetthalt på 70% antagits vid beräkning av Cp, resten antas 
vara vatten.  

Med hjälp av information från mejeripersonal har antagande gjorts att 25 % av 
totala flödet i varje slutsteg går genom ”värmning i mantlad ledning”. 
Effektberäkningen genom överskottstank grundas på samma flöde som finns i 
värmning efter överskottstank.  

 Driftstider: Fettfas och vattenfas beräknas vara igång 64 timmar vardera under 
både hög- och lågvecka. Slutsteg med Lätt och lagom-tillverkning beräknas 
vara igång 40 timmar under både hög- och lågvecka.  ”Slutsteg 1-3 / 
Emulsionsfas Lätt&Lagom” och ” Slutsteg 1-3 / Emulsionsfas Smör och 
Rapsolja” beräknas båda vara igång 24 timmar vardera under hög- som 
lågvecka.  

5.1.14 Energibehov i produktprocesserna 
 

Effekterna för alla produktprocesserna räknades samman och utifrån det kunde 
det totala energibehovet för processen per månad och år beräknas.  Se ekvation 
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1 i kapitel 4.4. Vid analysen har medeleffekterna under en högvecka använts 
och det totala energibehovet under ett år skiljer sig troligtvis något från det 
resultat som fåtts i analysen.  
Tabell 18. Utilityn som används i mejeriets delprocesser har summerats och 
produktprocesserna totala utilitybehov presenteras i tabellen.  

Summerad utility Medeleffekt Energi  Energi  

 [kW] [kWh/mån] [MWh/år] 

Ammoniak 60 40 500 

Isvatten 790 570 6960 

Kallvatten 530 380 4640 

Ånga 1140 820 9970 

Ljumvatten som kyler 40 30 330 

Ljumvatten som värmer 110 80 970 

5.2 Ljumvattensystem 
 

Det finns tre stora ljumvattentankar som tillsammans rymmer 230 m3. I ljum-
vattentankarna samlas vatten som har tagit upp värme i processen eller i 
tryckluftskompressorer. Vatten går in i anläggningen som kallvatten vid låg 
temperatur (7 °C har använts vid beräkningarna). Efter att vattnet har passerat 
processen och tryckluftskondensorer som kylmedia kommer det till ljumvatten-
systemet. Det på detta sätt förvärmda vattnet används till framförallt disk och 
varmvatten. Vid beräkningarna har 30°C använts som genomsnittstemperatur 
på ljumvatten i tankarna. Vattenflödena till och från tankarna varierar under 
dagen och det innebär både att kallvatten fylls på för att hålla nivån och att 
varmt ljumvatten går till avlopp vid hög nivå.  

Ljumvattensystemet tar emot vatten från diverse källor, se Tabell 19, och 
används enligt Tabell 20. 
Tabell 19. Varmvatten som går till ljumvattensystemet. 

Varmt vatten till ljumvattensystem* Flöde Temperatur 

 m3/dygn °C 

Kylvatten som har gått igenom processen och 
värmts av processvärme 

ej uppmätt ~30 

Kylvatten som kyler tryckluftskompressor 88 55 

Vatten från Semper (inklusive vatten från en 
tryckluftskompressor) 

49 ~30 

*Siffror från oktober 2010 
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Tabell 20. Användare av ljumvatten. 

Vatten från ljumvattensystem* Flöde 

 m3/dygn 

Vatten till disksystem, behandlad sida 227 

Vatten till disksystem, obehandlad sida 11 

Vatten till disksystem, Minarin 44 

Ställdisk 3 

Värmt ljumvatten 71 

Golvspolning 19 

Vatten till Semper 26 

*Siffror från oktober 2010 

Ljumvatten används också som kylmedia och värmemedia för bland annat 
smörolja och ystmjölk.  

5.3 Diskprocesser/disksystem  
 

För disk finns det tre större diskcentraler samt två mindre disksystem för ställ-
disk och lock och formdisk. 

Processutrustningen diskas med hjälp av tre större diskcentraler:  
Behandlad sida  
Obehandlad sida 
Minarin och L&L  

I dessa disksystem finns tankar där lut och syralösningar blandas med ljum-
vatten och värms med ånga till olika temperaturer mellan 62-85 oC. I 
”Behandlad sida” och ”Minarin och L&L” används även hetvatten som värmts 
med ånga till 91 respektive 83 oC. Se flöden och temperaturer i Tabell 21. 
Värme tillförs för att värma ljumvatten från 30 oC till önskade måltemperaturer 
(användningstemperaturer). Värme tillförs också för att upprätthålla rätt tempe-
ratur på det cirkulerande diskvattnet, för att kompensera för den tempera-
turförlust som görs ute i disksystemet.  

Ljumvatten används även till ett mindre system för ställdisk. Vattnets värms 
ytterligare med ånga, till 70°C. 

En disk för lock och formar använder kallt vatten som värms med ånga till 
70°C.  

Avloppet från diskarna går till avloppssystemet. En del av detta avloppsvatten 
är tillräckligt rent för att kunna värmeväxla och därmed återvinna en del av den 
energi som tillförts i disken. Avloppet är ca 60°C när det lämnar disken. 
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Tabell 21. Lista över de temperaturer och flöden som går till disksystemen. 

Ström Flöde Temperatur 

 [m3/dygn] [°C] 

DC Behandlad   

Luttank 6.5 83 

Syratank 13 71 

Hetvatten som värms med ånga 56 91 

Hetvatten som värms med 
diskvattenretur 

150 91 

Sköljvatten  30 

DC Obehandlad   

Luttank 1 71 

Syratank 1 70 

Sköljvatten 9 30 

DC Minarin 44  

Luttank  80 

Syratank  62 

Hetvatten  83 

Sköljvatten  59 

 

Disksystemen körs i olika sekvenser och varierande antal gånger per dygn. För 
energiberäkningarna har vi fördelat alla flödena jämt över dygnet.  

Med hjälp av uppmätta och ibland uppskattade flöden har strömdata (start och 
måltemperatur och effekt) sammanställts enligt Tabell 22 och Tabell 23.  

 
Tabell 22. Strömdata till pinchanlaysen för disksystemen. 

Ström Tin Tut Q 
 [°C] [°C] [kW] 
Till hetvatten 30 91 143 
Till hetvatten 55 91 154 
Till hetvatten 30 91 0 
Till hetvatten 7 91 290,6 
    
Till lut beh 7 83 24 
Till syra beh 7 71 36 
Sköljvatten till 
produktutsköljning 7 30 59 
    
Till lut syra obeh 7 70 5 
Sköljvatten obeh 7 30 10 
Sköljvatten utsköljning 7 30 14 
    
Minarin 7 80 156 
Varmt ljumvatten 7 65 199 
Ställdisk, Förvärmning 7 70 9 
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Tabell 23. Forts. strömdata till pinchanlaysen för disksystemen. 

Ström Tin Tut Q 
 [°C] [°C] [kW] 
Till Semper 7 30 29 
Överskott ljumvatten 7 30 3 
Lock- och formdisk, 
Förvärmning 7 70 27 
Spolvatten 7 30 22 
    
lut behandlad; 
temperaturhållning 82 83 133 
syra behandlad; 
temperaturhållning 70 71 74 
Lut varmhållning 71 71,1 41 
Syra varmhållning 70 70,1 24,7 
Minarin; temperaturhållning 79 80 450 
    
Varmhållning (ca 10%) av 
total ånga 80 81 470 
    
Behandlad Dc, Avlopp 65 15 302 
Obehandlad Dc, avlopp 50 15 42 
Dc Minarin L&L, avlopp 60 15 46 
    
Kylning av kondensat till 
skottvatten 80 40 18 
Diskreturvatten 80 35 189 
 

5.4 Kylmaskiner 
 

I anläggningen finns fem kylcentraler (KC) som förser olika delar av anläg-
gningen med kyla. I Tabell 24 redovisas några grundfakta och medeleffekterna 
under augusti och oktober 2010. Effekterna är beräknade från uppmätt elför-
brukning och drifttimmar med en antagen COPkyla (i KC3 mäts dock kyl-
faktorn). Vidare antas beräkningen av medeleffekten att producerad kyla- och 
värmeenergi fördelar sig jämt under alla månadens timmar, se beskrivning av 
analysmetod i avsnitt 5.3. I Figur 9- Figur 13 visas medeleffekterna för de olika 
kylmaskinerna. 
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Tabell 24. Beskrivning av kylkompressorer KC1-KC5. Effekter som anges är ett snitt 
över hela månaden. 

 Beskrivning av kylkompressorer Kyla 
[kW] 

Värme 
[kW] 

Aug 
2010 

Okt 
2010 

Aug 
2010 

Okt 
2010 

KC1  3 st kolvkompressorer, lokaliserade vid Semper varav 
en är varvtalsstyrd. De två övriga är stegreglerade. 
Kondensorn är av evaporativ typ. Kylmaskinerna 
producerar isvatten. Antagen COPkyla= 2.5. Effekten 
är tämligen jämn över året, se Figur 9 

359 276 503 386 

KC2 3 stycken skruvkompressorer. Används till lokalkyla 
i ysteriet genom ett glykolsystem. Antagen 
COPkyla= 3.0. Effekterna varierar karftigt under året, 
se Figur 10 VKA6 evaporativ kondensor  1100 411 1468 548 

 VKA4&5. Kyls indirekt med glykol som kyls i 
luftkylare. 

58 87 77 116 

KC3 3 st varvtalreglerade kolvkompressorer med 
evaporativa kondensorer vars COP mäts, se Figur 11. 
Kylmaskinerna producerar isvatten. 

395 389 474 467 

KC4 3 st varvtalreglerade kolvkompressorer med 
evaporativa kondensorer. Kylmaskinerna kyler en 
glykolkrets. Antagen COPkyla= 3.5. Se Figur 12 

1370 806 1761 1036 

KC5 3 st kompressorer som kyls indirekt med glykol som 
sedan kyls i evaporativa luftkylare. Antagen 
COPkyla= 3.0. Se Figur 13 

395 331 527 441 

 

 

 
Figur 9. Medeleffekter i KC1. 
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Figur 10. Medeleffekter i KC2. 

 
Figur 11. Medeleffekt och COP i KC3. 
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Figur 12. Medeleffekt i KC4. 

 
Figur 13. Medeleffekt i KC5. 

Tabell 25 ger de strömdata för kompressorerna som används i pinchanalysen. 
Tabell 25. Strömdata för kompressorer. 

Ström Tin Tut Q 
 [°C] [°C] [kW] 
KC1 32.1 32 386 
KC2, vka 6 32.1 32 548 
KC2, vka 4,5 44.1 44 116 
KC3 32.1 32 467 
KC4 32.1 32 1036 
KC5 32.1 32 441 
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6 PINCHANALYSER  

6.1 Totalt för hela mejeriet  
I avsnitt 5 visades att inköpt mängd ånga i oktober 2010 var 2856 MWh. 
Lokalvärmen står för ca 385 MWh. Resterande mängd, 2471 MWh (process 
och disksystem) motsvarar ett externt behov på 3321 kW.  

Figur 14 visar att det minimala externa värmebehovet för den studerade anläg-
gningen är 2614 kW och att dess minimala kylbehov är 3068 kW (inklusive 
kylmaskinernas kondensorer). Figuren är baserad på strömdata från Tabell 3-
Error! Reference source not found., Tabell 22 och Tabell 25. 

 
Figur 14. Kompositkurvor för hela mejeriet för oktober 2010. 

Figur 15. GCC för hela mejeriet i oktober 2010. Globalt ∆T = 5K. 

 

Qh, min=2614 kW 

Qc, min=3068 kW 
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Pinchtemperatur för fabriken kan avläsas ur GCC-kurvan och är 41,6°C. Över 
denna temperatur finns ett värmebehov som kan avläsas till 2614 kW och 
under pinchtemperaturen ett kylbehov på drygt 3000 kW. Idealt ska inte 
värmeväxling genom denna temperatur ske även om delprocessernas pinch-
temperatur var och en för sig är annorlunda. 

Pinchanalysen pekar alltså på att den teoretiska besparingspotentialen är (3321-
2614 =) 707 kW, se även Tabell 26. Detta skulle motsvara 6200 MWh eller 
2,8 MSEK per år om värmekostnaden är 450 SEK/MWh. 
Tabell 26. Potentiell besparing vid processintegration. 

 Effekt 

 [kW] 

Totalt värmebehov idag 4096 

Befintlig värmeåtervinning 775 

Nettobehov idag 3321 

Minimalt värmebehov, från pinchanalys 2614 

Möjlig besparing 707 

 

För att kunna avgöra vilka konkreta åtgärder som kan genomföras får man mer 
i detalj se på de olika procesströmmarna. 

Ur Figur 14 och Figur 15 kan man även identifiera att det går att antingen 
integrera en mindre värmepump på ca 250 kW mellan ca 40 och 60 °C (se 
teoribakgrund i 4.2). Alternativ kan en värmepump integreras mellan ca 30 °C 
och upp till 90 °C. Vilken av dessa lösningar som är mest lämplig beror på 
vilka strömmar som har över- respektive underskott på värme när drifttiderna 
beaktas. Då strömdata studeras ser man att strömmarna som representerar ett 
värmebehov upp till 60°C är värmning av diskvatten. Dessa strömmar har en 
måltemperatur på ca 80°C, vilket gör att det är praktiskt mer lämpligt att värma 
dessa strömmar hela vägen. De strömmar som representerar värmeöverskott 
vid ca 30°C är kylmaskinernas kondensorer. Valet faller därför på att integrera 
en värmepump mellan 30°C och 80-90°C.  

 

6.2 Produktprocesser 
De olika processerna i mejeriet är mycket komplexa, med exempelvis batch-
tillverkning, känsliga uppvärmnings- och kyltider och aggregat som är i drift 
vid olika tidpunkter, och kräver flexibilitet. Detta gör att det svårt att hitta 
möjligheter till värmeväxling av procesströmmar sinsemellan utan att beakta 
värmelager.  

Individuella kompositkurvor för de olika processdelarnas procesströmmar har 
skapats och analyserats var och för sig. Vissa av de värmeväxlingsmöjligheter 
som har identifierats byter mot pinchreglerna men har trots det tagits med som 
förslag där strömmarna ligger nära geografiskt och varierar rätt i tiden.  
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Vissa procesströmmar värmeväxlas redan internt, främst i specialbyggda 
aggregat som finns i samband med pastörisering. Det är inte ekonomiskt för-
svarbart att ändra i denna design och därför behandlas dessa värmeväxlare i 
analysen som en ”svart låda” och det värmebehov som täcks av intern värme-
växling utelämnas helt.  

Kompositkurvorna visar att värmeväxling i flera av aggregaten inte är möjlig. 
Orsaker till detta är att ibland krävs endast värmning i delprocessen, ibland 
endast kylning och ibland föreligger värmebehov vid höga temperaturer medan 
kylbehov finns vid låga temperaturer. 

 Nedan redovisar i vilka delprocesser där teoretiska värmeväxlingsmöjligheter 
är möjliga, respektive inte möjliga. Kompositkurvorna återfinns i bilaga 2. 
 

Tabell 27. Delprocesser där teoretiska värmeväxlingsmöjligheter är möjliga, respektive 
inte möjliga. I de fall där värmeväxling kan vara möjligt har även strömmarnas namn 
angetts.  

Del av process 
VVX- 
möjligheter 

Inga VVX- 
möjligheter 

Strömmar som 
värmeväxlas 

Mottagning   x   

Skummjölk   x   

MoB grädde   x   

Ystmjölk x   
D4/D6 
D2/D1 

Ysteri x   

E3/E7 
E10/E9 
E5/E7 

Vassle   x   

Smörolja   x   

Kärnmjölk x   H1/H5/H6 

DB5,6 Bregott   x   

B_D-syra x   K2/K1 

Smör_bregott_tillverkning x   L3/L2 

Lätt o Lagom Vattenfas   x   

Lätt o Lagom Fettfas   x   

Slutsteg 1-3 Lätt o Lagom x   O2/O7/O8/O9 

Slutsteg 1-3 Smör och Rapsolja x   P2/P7/P8/P9 

Slutsteg 5 Lätt och Lagom x   Q2/Q7/Q8/Q9 

Bregottolja x   R1/R2 
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De tänkta värmeväxlingsmöjligheterna diskuterades med mejeripersonalen på 
Arla i Götene vid ett arbetsmöte. Resultatet av diskussionen presenteras nedan 
för respektive aggregat. 

 
Ystmjölk 

Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström D4 (3201 kylning 
grädde) med ström D6 (tempererare 1a steg). Denna värmeväxling skulle 
kunna täcka hela kylbehovet i ström D4.  

Arlas svar: Det är ca åtta timmars förskjutning mellan dessa strömmar. En 
värmeväxling mellan dem skulle kräva ett extra lager. Idén förkastas. 

Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström D2 (sterilisering 
bactofugat) med ström D1 (kylning bactofugat).  Denna värmeväxling skulle 
kunna täcka hela kylbehovet i ström D1. 

Arlas svar: Diskussionen om att värmeväxla dessa strömmar var uppe vid 
nybyggnaden av aggregatet men förkastades på grund av att det är för kom-
plicerat för en så liten effekt. Dessutom ska sterilisering gå fort annars kan 
smakförändringar uppkomma.  Idén förkastas. 

 

Ysteri 

 
Figur 16. Kompositkurvor för ysteriet. 

 
Enligt kompositkurvorna som presenteras Figur 16 finns en teoretisk 
möjlighet till processintern värmeväxling. De strömmar som identifierats där 
möjligheten finns är ström E3 (kylning buffert 445, 446) med ström E7 
(förvärmning vattentillsats). Denna värmeväxling skulle kunna täcka hela 
kylbehovet i ström E3. 
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Arlas svar: Kylningen av bufferten måste gå relativt fort, men det finns en 
möjlighet att värma ström E7 i en första del av en värmeväxlare för att sedan 
fortsätta kylningen av ström E3 med isvatten. Dagens tankar med inbyggda 
värmeväxlare klarar inte de krav som förslaget skulle innebära, varken med 
avseende på snabbhet eller på hygien. Värmeväxlarna måste vara lättdiskade. 
Arla är positiva till förslaget och när tankarna byts ut, vilket kommer att ske 
inom en överskådlig framtid, tas förslaget med i beräkningarna.  

 
Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström E5 (kylning 
vattenbassäng) med ström E7 (förvärmning vattentillsats). Denna 
värmeväxling skulle kunna täcka hela kylbehovet i ström E5. 

Arlas svar: Ström E5 är ostar som ska kylas i vattenbassäng. Detta görs idag 
med kallvatten som pumpas till bassängen och kyls därefter med isvatten. 
Kallvattnet måste finnas med som kylande medium på ström E5. Kallvattnet 
får en lägre temperatur som värmande medium än vad ström E5 skulle ge, 
värmeväxlingen blir därför inte lämplig längre. Idén förkastas. 

Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström E10 (kylning brukssyra 
skummjölk) med ström E9 (pastörisering brukssyra skummjölk). Denna 
värmeväxling skulle kunna täcka hela kylbehovet i ström E9. 

Arlas svar: Dessa strömmar ingår i en batchtillverkning, vilket gör det svårt att 
värmeväxla dem. Idén förkastas. 

 

Kärnmjölk 
Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström H1 (värmning 8109) 
med ström H5 (kylning 3508/09) och ström H6 (kylning 3627). Denna 
värmeväxling skulle kunna täcka hela kylbehovet i ström H5 och H6. 

Arlas svar: Strömmarna H5 och H6 behöver väldigt små effekter och värme-
växling av dessa är inte lönt. Ström H1 körs dessutom under kort tid med 
väldigt små effekter. Idén förkastas. 

 

B- och D-syra 
Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström K2 (Kylning till 22°C) 
med ström K1 (värmning till 95°C). Denna värmeväxling skulle kunna täcka 
hela kylbehovet i ström K2. 

Arlas svar: Dessa strömmar ingår i en batchtillverkning, vilket gör det svårt att 
värmeväxla dem. Idén förkastas. 

 

Smör och Bregottillverkning 
Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström L3 (förvärmning) med 
ström L2 (kylning 2 grädde, T8302-T8310). Denna värmeväxling skulle 
kunna täcka hela kylbehovet i ström K2. 
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Arlas svar: Ström L2 ingår i batchtillverkning, medan ström L3 används kon-
tinuerligt medan smörmaskinerna är igång. Värmeväxlingen skulle kräva ett 
värmelager. Idén förkastas. 

 

Slutsteg 1-3 Lätt och Lagom 
Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström O2 (Förkylare produkt 
med kallvatten) med ström O7 (värmning i mantlad ledning), O8 (värmning 
överskottstank) och O9 (värmning efter överskottstank). Denna värmeväxling 
skulle kunna täcka hela värmebehovet i strömmarna O7, O8 och O9.  

Arlas svar: Kylningen av ström O2 måste kunna regleras med stor nog-
grannhet. Processmässigt är det nödvändigt att använda kallvatten och isvatten 
för att få produkten rätt. Tidigare har ström O2 värmeväxlats, men detta har 
inte fungerat tillräckligt bra. Processen har därför gjorts om så att kall- och 
isvatten används i detta kylsteg.  

 

Bregottolja 
Det finns en teoretisk möjlighet att värmeväxla ström R1 (kylning produkt) 
med ström R2 (värmning produkt). Värmeväxlingen täcker dock inte hela 
behovet för någon av strömmarna.  

Arlas svar: Dessa två strömmar är igång kontinuerligt och en värmeväxling 
dem emellan skulle vara fullt möjlig.  

Kommentar: Trots att värmeväxling är möjlig är det endast en liten del av det 
totala värme/kylbehovet som tillgodoses om en värmeväxlare sätts in 
strömmarna emellan. Detta är på grund av låga temperaturdifferenser mellan 
värmning och kylning. Då de båda strömmarna har mycket små effekter är det 
mer jobb med att införa värmeväxling än vad det kan bli vinst.  
 

6.3 Sammanfattning produktprocesser 
 

Det visade sig att flera av de möjliga värmeväxlingsmöjligheterna som hittats i 
analysen redan hade diskuteras, men förkastats av olika anledningar. Endast 
värmeväxlingsmöjligheten i ysteriet återstår att titta vidare på.  

6.4 Värmeväxling i Pastörer 
 

På många ställen där produkten ska värmas i processen, exempelvis vid 
pastörerna, används ånga till att värma hetvatten som sedan värmer produkten, 
se figur. Flera av dessa produktströmmar kräver relativt låga temperaturer, 
vilket innebär att ångan skulle kunna ersättas med hetvatten tillverkat med 
värmepump.  
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Figur 17. Principskiss för värmeväxling i exempelvis pastörer. 

Arla vill ha kvar dagens slutna hetvattenkretsar men ser en möjlighet att addera 
en värmeväxlare i anslutning till de befintliga för att förvärma, alternativt klara 
hela uppvärmningen med värmepumpsvatten. Temperaturen mellan produkt 
och värmande medium får oftast inte skilja mer än 1-2K, därför är det enligt 
mejeripersonalen reglermässigt enklare att ha kvar dagens lösning med en 
sluten hetvattenkrets. Det finns även hygieniska skäl till att ha kvar en sluten 
hetvattenkrets. Om produkten skulle läcka i värmeväxlaren stannar läckaget i 
hetvattenkretsen istället för att blanda sig med värmepumpsvattnet. 

Samtliga pastörer är lokaliserade i nära anslutning till varandra och de befin-
tliga hetvattenkretsarna går att värma genom värmeväxling med värmepumps-
vatten. En lösning med värmepumpsvatten verkar därför fullt genomförbar.  

 

6.5 Diskprocesser och Kylmaskiner 
 

Då man konstruerar kompositkurvorna för kylmaskiner och diskprocesser 
isolerat så ser man att det stora värmeöverskottet finns vid drygt 30°C, och det 
kommer framförallt från kylmaskinernas kompressorer. Behovet av värme 
under 30°C är inte så stort, däremot visar Figur 18 att det finns ett externt 
värmebehov på ca 2.5 MW vid drygt 80°C. 

 
Figur 18. Kompositkurvor för strömmar som ingår i diskprocessen och kylmaskiner. 
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7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
 

Nedan redovisas alla förslag. För åtgärderna i produktionsprocessen åtföljs för-
slagen av en kommentar om deras lämplighet som tagits fram i diskussion med 
Arla.  

7.1 Återvinning av värme från använt diskvatten 
 

Allt använt diskvatten går idag till avlopp. Vattnet är delvis smutsigt och då 
inte lämpligt att värmeväxlas. Enligt uppgift är ca halva volymen, 
171 m3/dygn, tillräckligt rent för att kunna gå till ett värmeåtervinningssystem. 
Temperaturen på vattnet efter disk är cirka 65oC, dvs. högre än pinch-
temperaturen (42oC, se 6.2). Detta vatten ska därför i första hand användas för 
att tillgodose värmebehov över pinchen. I icke pinchriktiga system (i praktiken 
alla verkliga anläggningar) kan även värmen i vissa fall användas under 
pinchen och ge en besparing, se 6.1. I denna anläggning  innebär det att disk-
vattnet även kan värma vatten under pinchtemperaturen.  

Eftersom systemen inte körs kontinuerligt är det inte möjligt att värmeväxla 
direkt med det flöde som lämnar disken, utan det krävs en uppehållstank som 
är isolerad. Där kan varmt vatten från disksystemet lagras tills det finns ett 
flöde med värmebehov att värmeväxla med.  

De flöden som kan vara aktuella att värmeväxla med utgående diskvatten är 
retur av ljumvatten från ystmjölkstempereraren, ingående påfyllning av 
kallvatten (påfyllning av kallvatten ska främst undvikas så långt det går) och 
diskvatten till lock och form disken som inte går via ljumvattnet.  

Om vi antar att dessa strömmar värms till 55 oC så återvinns ca 320 kW 
(medeleffekt som motsvarar 2800 MWh/år) genom att ta till vara på värmen i 
det använda diskvattnet. Fördelningen av dessa 320 kW är: 

Ystmjölkstempererarens returvatten 68 % 

Påfyllnad av kallvatten (varierar mycket) 25 % 

Lock och formdisk 7 %  

 

Om ljumvattentankarna separeras i system med olika temperaturer (se 7.2) 
skulle även kallare ljumvatten kunna värmas och bli varmare ljumvatten. 

7.1.1 Installation 
 

För att kunna återvinna värmet från använt diskvatten krävs följande utrust-
ning, se Figur 19: 

Isolerad tank  
Värmeväxlare  
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Figur 19. Skiss på förslag med återvinning av värme från diskvatten. 

7.1.2  Minskad användning av ånga med värmeväxlare 
 

I avsnittet ovan såg vi att 2800 MWh per år skulle kunna återvinnas till ljum-
vattnet från diskvattnet.  

Om man bara genomför denna åtgärd och inte separerar tankarna, så innebär 
det att det återvunna värmet delvis höjer temperaturen även på det vattnet som 
används vid lägre temperatur eftersom allt vattnet blandas. Besparingen av 
ånga blir då lägre än de 2800 MWh/år. En överslagsberäkning visar att cirka 
1600 MWh/år ånga sparas i det fall man inte separerar tankarna i olika 
temperaturnivåer. 

 

7.2 Separation av ljumvattentankarna i högtemperatur (~55 oC) 
och lågtemperatur (~30 oC) 

 

Ljumvatten används till många ändamål. För viss användning är 30°C 
tillräckligt och i annan användning krävs ytterligare uppvärmning med ånga. 
Vatten som kommer till ljumvattensystemet har i många fall värmts upp i 
processen och kompressorkylare, och i framtiden kanske även genom 
värmeväxling med använt diskvatten. 

För att ta vara på den högre temperaturen i vissa flöden till ljumvattnet är det 
fördelaktigt att använda det vattnet där det är krav på högre temperatur.  
Genom att lagra så varmt vatten som möjligt i en av de befintliga 
ljumvattentankarna så minskar behovet av ånga vid diskning och 
varmvattenberedning. 

 

Ny tank för  
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65  o C  
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Lock och formdisk 
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Flöden till och från ljumvattensystemet varierar mycket i tid och för att ha 
balans i vattentillgången kan tankarna troligen inte separeras helt. 

I Figur 20 visas den föreslagna lösningen med ungefärliga storleksordningar på 
de flöden som är aktuella och i Tabell 28 specificeras vilka flöden det är. De är 
baserade på siffror från 2010. Om det blir hög nivå i tankarna ska överskott 
tappas från den kallaste tanken.  
Tabell 28. Beskrivning av vilka strömmar som ingår i de olika tillflödena till 
ljumvattensystemet. 

Inkommande vatten vid 30 oC Kylvatten från processen 

Från Semper 

Tryckluftskompressor (1) 

Inkommande vatten vid 55 oC  Skottvatten 

Tryckluftskompressor (2) 

Värms till 55 oC med använt 
diskvatten 

Påfyllnad kallvatten 

Retur från ystmjölkstempererare 

 

Vi har inte inventerat temperaturen på kylvatten ut från specifika kylare i pro-
cessen för att undersöka om det finns fler strömmar som håller tillräckligt hög 
temperatur och borde gå till den varma tanken.  

 
* Värmeväxlat med förbrukat diskvatten 

Figur 20. Skiss på förslag till utformning av befintliga ljumvattentankar med ungefärliga 
siffror för inkommande och utgående vatten vid olika temperaturer.  

 

Separering av befintliga tankar för att få ljumvatten vid olika temperaturnivåer 
är även fördelaktigt vid en installation av värmepump som då kan lyfta tempe-
raturen på det varmare ljumvattnet till en högre temperatur.  

7.2.1 Installation 
För att separera tankarna krävs i princip ingen ny större utrustning, men rör-
dragning och instrumentering för att få rätt flöde till och från rätt tank. 
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7.2.2 Minskad användning av ånga om ljumvattentankarna 
separeras 

 

Om man bara separerar tankarna men inte återvinner värme från diskvattnet så 
kan 600 MWh ånga sparas genom att ljumvattnet som går till diskarna har en 
högre utgångstemperatur. 

7.2.3 Minskad användning av ånga med både värmeväxlare och 
separerade ljumvattentankar  

 

Om båda åtgärderna införs kommer allt värmet från diskvattnet motsvara en 
besparing av ånga och den totala besparingen kan uppgå till 3400 MWh, vilket 
motsvarar en årlig besparing på 1.5 MSEK med ett värmepris på 
450 SEK/MWh.  

 

7.3 Internvärmeväxling i produktprocesser  

7.3.1 Värmeväxling i ysteri 
 

Av de värmeväxlingar som presenteras i kapitel 6.2 så är det bara värme-
växlingen i ysteriet som enligt mejeripersonalen är praktiskt genomförbart.  
Om förslaget på värmeväxling mellan ström E3 (kylning buffert 445, 446) och 
ström E7 (förvärmning vattentillsats) skulle anammas kan denna värmeväxling 
teoretiskt täcka hela kylbehovet i ström E3. En förutsättning för detta är att 
effekten behövs samtidigt på båda ställen. Tabellen nedan visar utsmetad och 
momentan effekt under högvecka, samt hur stort kvarstående momentant 
effektbehov är efter införandet av värmeväxling.  
Tabell 29. Tabellen visar utsmetad och momentan effekt under högvecka, samt hur stort 
kvarstående momentant effektbehov är efter införandet av värmeväxling mellan ström 
E7 och ström E3. 

Ström Medeleffekt 
högvecka 

Momentan effekt 
högvecka 

Kvarstående 
medeleffektbehov efter 
värmeväxling 

 [kW] [kW] [kW] 

E7, kall 19 29 2 

E3, varm 17 27 0 

 

Idag värms ström E7 med ljumvatten och ström E3 kyls med isvatten. 
Införandet av värmeväxling innebär att ljumvattenbehovet minskas från 152 
MWh till 15 MWh, samt att dagens isvattenbehov på 152 MWh elimineras. 
Med en uppskattad kyl-COP på 3.8 (aktuellt värde vid KC3) innebär förslaget 
en minskad elanvändning av 40 MWh motsvarande en kostnad av 20 000 
SEK/år vid ett elpris av 500 SEK/MWh. 
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Tabell 30. Tabellen visar möjlig årlig besparing på ljumvatten respektive isvatten baserat 
på hög- respektive lågvecka. 

 Ström Ljum- 
vatten-
besparing  

Kvarstående 
ljumvatten- 
behov  

Isvatten-
besparing  

Kvarstående 
isvattenbehov  

  [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

Högvecka E7, kall 152 15 - 0 

E3, varm - - 152 - 

Lågvecka E7, kall 137 14 - 0 

E3, varm - - 137 - 

 

7.3.2 Värmebehov där uppvärmning med ånga kan bytas till 
uppvärmning med hetvatten från en värmepump. 

 

Eftersom värmeväxlarna som värmer produktströmmar är utspridda i mejeriet 
är vårt förslag att först och främst fokusera på att använda värmepumpens 
levererade värme i diskcentralen.  

I ett andra alternativ kan en utvärdering av att ersätta pastörernas ångbehov, 
eftersom pastörerna är placerade på rad i nära anslutning av varandra och i nära 
anslutning till diskcentralen. En hetvattenkrets kan då byggas upp och kopplas 
till pastörerna.  

Vattnet från värmepumpen kommer att hålla ca 80°C. I vissa av pastörerna ska 
strömmarna värmas till högre temperaturer än så. I Tabell 31har dessa 
strömmar markerats med grått, vilket att de endast delvis eller inte alls kan 
värmas med vatten från en hetvattenkrets. Hela eller delar av värmebehovet 
måste i dessa strömmar täckas av ånga.  

Nedan presenteras pastörernas ångbehov och hur mycket ånga varje pastör 
använder per år. Även den värmning som sker i direkt anslutning till pastörerna 
har tagits med i listan, t.ex. värmning av kärnmjölk innan pastören. De 
strömmar där hela ångbehovet kan täckas av hetvatten (dvs. de strömmar som 
är vita i tabellen nedan) har idag ett totalt ångbehov på 4046 MWh/år.  
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Tabell 31. Årlig energianvändning för pastörerna. 

Avdelning Ström Tin Tut Process-
flöde 

Värmebehov 

  °C °C kg/h MWh/år 

Skummjölk Pastörisering 3400 76 85 21500 312 

MoB grädde Pastör 3224 88 96 25000 635 

Ystmjölk Pastörisering 3300  67 74 28300 1315 

Ysteri Pastörisering produkt 35 75 2100 557 

Ysteri 
Brukssyra skummjölk 
pastörisering 6 92 1000 530 

Vassle Pastörisering 70,5 74 30000 641 

Smörolja värmning 1 37 65 30000 339 

Smörolja värmning 2 94 100 3500 5 

Kärnmjölk Värmning 8109 2 60 17000 278 

Kärnmjölk pastörisering 3624 85 92 17000 366 

B o D-syra skummjölk pastörisering 6 95 ej flöde 107 

Slutsteg 5 
emulsionfas Lätt 
o Lagom Pastörisering 66 82 6000 177 

Slutsteg 1-3/ 
emulsionsteg 
Lätt o Lagom Pastörisering 60 82 2000 49 

Slutsteg 1-
3/emulsionsgas 
smör och 
rapsolja Pastörisering 60 82 2000 53 

 

7.3.3 Sammanfattning av förslag att ändra isvattenkylning till 
kylning med kallvatten: 

 

På ett par ställen i Arlas process kyls procesströmmar med höga temperaturer 
med isvatten. Ett alternativ skulle vara att kyla dessa strömmar med kallvatten 
som sedan leddes till ljumvattentankarna och på så sätt kan värmen återvinnas.  

Åtta strömmar har identifierats där produktens önskade temperaturer är så pass 
hög att det är möjligt att kyla med kallvatten istället för isvatten. Dessa 
strömmar redovisas i Tabell 32. Dessa möjligheter diskuterades med de mejeri-
personalen i Götene vid ett arbetsmöte. Resultatet av diskussionen presenteras 
nedan, inom parentes namnges strömmen enligt det namn det har i Pro-pi.  

I ysteriet kyls brukssyran efter pastörisering med isvatten idag. Det skulle vara 
möjligt att kyla med kallvatten istället. 

I Ysteriet kyls bufferttankarna 445-446 med isvatten idag. Denna kylning 
skulle eventuellt kunna göras med kallvatten i stället. Här finns även möjlig-
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heten att internt värmeväxla processen genom att förvärma vattentillsatsen, se 
sammanfattning värmeväxlingsmöjligheter .  

Kylningen av B- och D-syran sker idag i två steg med isvatten i båda stegen. 
Ett förslag är att byta ut kylningen det i första steget då syran kyls från 95°C 
till 22°C till kylning med kallvatten. Eftersom kylningen i steg 1 och steg 2 
görs i samma utrustning och samma utility används i båda stegen skulle utrust-
ningen behövas bytas ut helt eller byggas om med reglersystem med ventiler.  
Detta är inte ekonomiskt lönsamt idag.  

Vid pastöriseringen i slutstegen på Lätt o Lagom samt Smör o Rapsolja 
används idag lite processintern värmeväxling. Därefter kyls strömmen med 
kallvatten och isvatten. Tidigare har mer processintern värmeväxling använts 
men Arla har minskat detta och ökat andelen värmning med ånga och kylning 
med isvatten/kallvatten för att möta de processtekniska kraven. Eftersom 
processen är känslig i detta steg bör inga ändringar av isvatten till kallvatten 
göras enligt Arlas personal.  

Kylningen av bregottolja sker med isvatten idag. Kylningen skulle kunna ske 
med kallvatten. Eftersom det är långt (50 m) till närmaste kallvattensystem har 
Arla valt att använda isvatten eftersom detta finns närmre.  

 
Tabell 32. Strömmar där det teoretisk finns en möjlighet att byta isvattenkylning till 
kylning med kallvatten. 

Namn i 
Pro-pi 

Ström Kylbehov,  T in,  T ut 
 

  [MWh/år] [°C] [°C] 

E10 Ysteri Bruksyra kylning 438 92 21 

E3 Ysteri buffert 445-446 149 37 34 

K2, K3 B_D-syra kylning till 22 88 95 22 

Q3 Slutsteg 1-3 Lätt o Lagom 
förkylning med isvatten 35 

54 40 

P3 Slutsteg 1-3 Smör o Rapsolja 
förkylning med isvatten 35 

54 40 

O3 Slutsteg 5 Lätt o Lagom förkylning 
med isvatten 158 

54 40 

R1 Bregottolja kylning 26 60 47 

 Summa kylbehov 929   

 

Av de lösningar som presenteras i Tabell 32 ovan är det bara de två första 
förslagen som är rimliga enligt Arla. Sammantaget uppgår dessa till 587 
MWh/år. Med en uppskattad kyl-COP på 3.5  innebär förslaget en minskad 
elanvändning av 167 MWh motsvarande en kostnad av 84 kSEK/år vid ett 
elpris av 500 SEK/MWh. 
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7.4 Värmepumpslösning för diskvarmvatten 
 

Ur Figur 14 och Figur 15 kunde vi identifiera en potentiell värmepumpslösning 
på upp till 2,6 MW. Det är oftast inte önskvärt att designa en värmepump för 
den totala potentialen, eftersom en sådan lösning oftast kräver ett samlings-
system för både värmekällor och –sänkor.  Genom att studera de befintliga kyl-
centralerna kunde vi identifiera lösningar som bygger på respektive kylcentrals 
kylbehov, se Figur 21. Effekterna från respektive kylcentral matchades med 
produkter från några leverantörer av värmepumpar som klarar de 
temperaturkrav som ställts upp. En tillverkare hade några produkter i stor-
leksområdet 500 kW värmekapacitet med ett COP på ca 3. För det speci-
ficerade temperaturområdet är ammoniakvärmepumpar lämpligast. Dessa har 
även fördelen att ha ett känt köldmedie för personalen på Arla, då kylmask-
inerna redan drivs med ammoniak som köldmedel. 

 
Figur 21. Bortkyld effekt från kylcentraler v. 34(svart) respektive v. 41 (grått). 

Nedan ges ramarna för de krav som ställs för att en värmepump med en skall 
kunna integreras vid Arlas anläggning i Götene. Det anger även potentiella 
lösningar för energieffektiviseringar kring procesströmmar i de processer som 
studerats. 

7.4.1 Funktionskrav värmepump 
En värmepump använder antingen värme från kylkondensorer på kylmaskiner 
eller använt diskvatten som värmekälla till att värma upp vatten till ca 80 °C. 
Detta vatten kan användas till: 

Diskvatten (ånga som idag värmer och varmhåller ersätts helt eller till viss 
del), 
Varmhållning (konditioneringsvärmning)av returdiskvatten 
Värmning av procesströmmar som idag värme med ånga via en 
värmevattenkrets. 
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Oavsett vad för slags behov som kommer att täckas är det viktigt att notera 
följande: 

Det finns idag överskottsvärme vid ca 32 grader från kylmaskinskondensorer. 
Det finns även värme från vissa kondensorer vid högre temperaturer än detta. 
Det finns ljumvatten av ca 30 grader tillgängligt. 
Det finns använt diskvatten tillgängligt.  
Det kan finnas behov av att kunna buffra både värmekälla och -sänka för att 
säkerställa en jämn funktion för värmepumpen. 

 

 
Figur 22. Förslag på inkoppling av värmepump. 

I nedanstående text har endast diskvatten beaktats, men samma lösning kan 
användas till procesströmmar om dessa har värmebehov vid eller under 80 
grader. 

7.4.2 Krav på värmepump med ammoniak som köldmedie 
 

Värmepumpen skall använda en källa med en temperatur av ca 30 grader, 
gärna högre om det finns tillgängligt. Lämplig kylmaskinstation att koppla in 
denna värmepump mot är KC3 då denna har en tillräckligt stor källa och ligger 
lämpligast geografiskt till. Avkylningen av värmekällan är sådan att 
ammoniakens förångningstemperatur är minst 20 grader C. Värmevatten skall 
värmas från 55 grader till 80 grader. Tillverkaren av värmepumpar gav oss tre 
olika alternativ att studera. Dessa redovisas i Figur 23. Skillnaderna i de tre 
alternativen är främst vilken måltemperatur de kan nå.  
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Använt 
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Till procesströmmar

Disk

Via Kylkondensorer
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Figur 23. Utvärdering av tre värmepumpsalternativ. 

 

7.4.3 Kringsystem för värmepumplösning: 
 

För att värmepumpen skall få en stabil och jämn drift kan det bli nödvändigt att 
ha samlingstank för värmekällan. Denna tank kräver en volym av 34 m3 för 
varje timma som tanken skall kunna buffra. En buffertkapacitet på fyra timmar 
kräver således en tankvolym av ca 130 m3. Värmevattnet som skall lagras vid 
ca 80 °C kräver en tankvolym om 20 m3 för varje timma som denna tank skall 
kunna buffra. Fyra timmars buffertkapacitet kräver därmed ca 80 m3 
tankvolym.  Denna lösning förutsätter även att ljumvattensystemet separeras i 
två temperaturnivåer enligt diskussioner som hållits, och att temperaturnivån 
55 °C kan leverera ett flöde om 5.5 kg/s. 

Storleken på de tankar som krävs för att buffra framförallt värmekällan 
bestäms av den reglertröghet man vill åstadkomma i systemet. Normalt sett 
finns det ett överskott av kondensorvärme kontinuerligt, men för att inte 
värmepumpen skall gå i on-off-reglering bör en viss buffert upprättas. 

 
Figur 24. Foto på föreslagen värmepump. 

Når 80 grader Når 85 grader Når 90 grader
Option 1 Option 2 Option 3

Värmekälla 399 kW 379 kW 477 kW
Värmeeffekt Värmepump 580 kW 580 kW 712 kW
Drifttid 6000 h 6000 h 6000 h
Ångmängd 3480 MWh 3480 MWh 4272 MWh
Ångpris 450 kr/MWh 450 kr/MWh 450 kr/MWh
El till VP 1088 MWh 1208 MWh 1410 MWh
Elpris 500 kr/MWh 500 kr/MWh 500 kr/MWh
Årlig besparing 1022 kSEK/år 962 kSEK/år 1217 kSEK/år
COP VP 3,2 - 2,9 - 3,0 -

Investeringskostnad VP 180 000       £ 210 000       £ 220 000       £
Investeringskostnad VP 1,8 MSEK 2,1 MSEK 2,2 MSEK
Faktor för kringarbete 2 - 2 - 2 -
Pundpris 10 SEK/£ 10 SEK/£ 10 SEK/£

Rak PBP 3,5 år 4,4 år 3,6 år
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7.4.4 Ekonomisk analys av värmepumpslösning 
 

För den värmepumpslösning vi studerat närmare gäller följande förutsättningar: 

Drifttid: 6000 timmar per år 

Elpris: 500 SEK/MWh 

Ångpris: 450 SEK/MWh 

 

Värmepumpen som valts som huvudalternativ kan tillgodose ett värmebehov 
av 580 kW vid en temperatur av ca 80 °C. Kostnader för denna värmepump är 
180 000 £ enligt en första grov kostnadsberäkning från Star Refrigeration. Vi 
har räknat med en faktor av två på inköpspriset för kringkostnader såsom 
fundament, rördragning, installation, mm. Värmepumpen ersätter ett ångbehov 
av ca 3 500 MWh ånga årligen. För driften av värmepumpen krävs en elmängd 
av 1 100 MWh el årligen. Den årliga kostnadsbesparingen är ca 1 000 kSEK 
med denna lösning. 

För att lagra varmvatten av 80° C krävs en bufferttank av ca 80 m3. Denna är 
inte kostnadsberäknad här, då det eventuellt går att frigöra en tank inom 
området. Enligt muntlig uppgift från ARLA kostar en tank av denna storlek ca 
en miljon SEK. 

Känsligheten i återbetalningstid för värmepumpslösningen beror främst i fram-
tida el- och ångpriser. Med data redovisade enligt ovan är den raka återbet-
alningstiden ca 3,6 år, men med andra elpris och ångpris blir 
återbetalningstiden annorlunda. Ett inköp av värmepump bör därför föregås av 
en noggrann analys av framtida energipriser för både el och ånga. 

7.4.5 Känslighetsanalys av några parametrars påverkan på PBP 
 

För att studera känsligheten av COP, drifttid, elpris och ångpris har en enkel 
enparameter-analys gjorts, där varje parameter har varierats med de andra 
parametrarna låsta. Grundindata visas i Figur 25.  
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Figur 25. Indataformulär för PBP-beräkning. 

För en ökning av COP visar Figur 26 att en ökning av COP inte ger en särskilt 
stor minskning av PBP. 

 

 
Figur 26. Känslighet av PBP för varierande COP. 

Figur 27 visar som väntat att PBP sjunker med ökande drifttid på 
anläggningen. 

 

Når 80 grader
Option 1

Värmekälla 399 kW
Värmeeffekt Värmepump 580 kW
Drifttid 6000 h
Ångmängd 3480 MWh
Ångpris 450 kr/MWh
El till VP 1088 MWh
Elpris 500 kr/MWh
Årlig besparing 1022 kSEK/år
COP VP 3.2 -

Investeringskostnad VP 180 000       £
Investeringskostnad VP 1.8 MSEK
Faktor för kringarbete 2 -
Pundpris 10 SEK/£

Rak PBP 3.5 år
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Figur 27. PBP mot drifttid. 

   

Vid ökande el- och ångpris ökar respektive minskar PBP som Figur 28 och 
Figur 29 visar. Normalt sett så hänger elpris och ångpris ihop, vilket gör att det 
kan vara svårt att ge en enkel bild av PBP när båda förändras.  

  
Figur 28. PBP mot elpris. 
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Figur 29. PBP mot ångpris. 

 

Vid en konstant kvot mellan elpris och ångpris på 1.1 (liknande dagens situ-
ation) blir i alla fall resultatet att PBP sjunker vid ett ökande ång- och elpris. 
Detta visas i Figur 30. 

  
Figur 30. PBP när både el- och ångpris förändras. 
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8 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

8.1 Besparingar  
 

Tabell 33 summerar hur mycket energi som sparas beroende på vilka åtgärder 
som genomförs. De olika värmepumpsförslagen som redovisas nedan kan 
användas oberoende av varandra. 
Tabell 33. I tabellen visas hur de olika åtgärderna påverkar användningen av energi. 

Åtgärd Besparing 
av ånga 

Besparing 
av el 

Besparing i 
kronor 

Investering* 

 [MWh/år] [MWh/år] [MSEK/år] [MSEK] 

Värmeväxlare 

Ta vara på värmet i använt 
diskvatten 

1600 
 

0.7 
 

Separata ljumvattentankar 

Separera ljumvattentankar i olika 
temperaturnivåer 

600 
 

0.3 
 

Värmeväxlare och separata tankar 
tillsammans 3400  1.5  

Använda hetvatten från 
värmepump istället för ånga i 
pastörerna.  

4046 – 1264** 1.2  

Värmepump för 
varmvattenproduktion med 
kylkondensorer som värmekälla 
[580 kW värme] 

3480 – 1088** 1.0 3.6 

Användning av kallvatten istället 
för isvatten vid produktkylning 

 167 0.84  

* Investering har inte beräknats för alla fall 

** Den negativa siffran indikerar att elanvändningen ökar eftersom en värmepump 
kopplas in. COP 3.2 
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9 SLUTSATS 
 

Projektet har genom en fullständig genomlysning av energianvändningen på 
ARLA konstaterat följande: 

• ARLA har genom ett systematiskt arbete under lång tid jobbat med 
frågan om energieffektivisering, och många av de förslag till 
effektiviseringar som har identifierats i denna rapport har tidigare redan 
identifierats av ARLA:s egen personal, men många av dessa har fallit 
av processtekniska skäl. 

• Möjligheterna att spara energi genom ett systematiskt arbete med 
varmvattenströmmar från diskutrustning är betydande. Lösningar för 
hur detta skall kunna genomföras samt budgetberäkningar har 
presenterats i denna rapport. 

• Möjligheten att ersätta en stor mängd ånga genom att koppla in en 
värmepump för uppvärmning av varmvatten till diskutrustning är även 
de betydande. Värmekälla kan vara kylmaskinernas kondensorer. 
Förslag samt budgetberäkningar på detta har redovisats i rapporten. 

• Det är relativt svårt att göra energibesparingar i mejeriprocesserna utan 
att göra betydande modifieringar i processutrustningen. Sådana 
besparingar måste därför diskuteras med leverantörer av utrustning. 
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 

Under arbetet med energianalysen av Arlas mejeri i Götene har följande frågor 
framkommit som kan behöva utredas vidare: 

 

Det finns en hel del energibesparingar att göra i den befintliga anläggningen, 
men det skulle potentiellt kunna finnas ännu större besparingspotential genom 
att utöka systemgränsen till att omfatta även Sempers torrmjölksanläggning 
och kraftvärmeverket som levererar ånga. 

Mycket av den processutrustning som finns inom produktprocesserna 
innehåller redan väl integrerade lösningar. Huruvida dessa kan bli än mer 
effektiva måste utvärderas i samråd med utrustningstillverkarna, eftersom Arla 
köper ”nyckelfärdiga” lösningar. 

Under arbetet har vi utgått från att de varmvattenbehov som redovisas 
representerar de verkliga kraven. I samtal med Arlas personal har det dock 
framgått att vissa varmvattenbehov kanske inte behöver tillgodoses med så 
varmt vatten som idag är fallet. Verkliga varmvattentemperaturer som behövs 
för effektiv rengöring av utrustningen bör därför utredas. 

I detta arbete har medeleffekter använts för att utvärdera potentialer, och 
verkliga effekter för att detaljstudera olika lösningsalternativ. Parallellt med 
detta skulle processintegrationsmetoder för batchprocesser kunna användas. 

En stor del av de lösningar vi har funnit har en koppling till utilitysystem. Av 
detta skäl vore det av intresse att studera endast analys av utilitysystem. 

I analysen av hur mycket värme som går att återvinna från diskvattnet som går 
i avlopp har en begränsning gjorts till halva mängden för att resterande mängd 
enligt uppgift är för smutsigt för att kunna värmeåtervinnas utan att försmutsa 
värmeöverförande ytor. Teknik för värmeåtervinning ur smutsiga medier bör 
studeras för att ge förslag på lösningar som kan klara dessa strömmar. 
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BILAGOR 
Ritningar på samtliga delprocesser 

Ritning på disk o ljumvatten 

CC-kurvor 

Momentana effektbehovskurvor i processen  
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Mottagningstankar
1107, 1108

Kylning 1106

Kylning 1116

Kylning 1117

7 st Silotankar 
2101-2105, 2111-2112

Till behandling
3300 och 3400

Utlastning

Tin 1116

Tin 1106 Tut 1106

Tut 1116

Tut 1117Tin 1117

Kylning 
isvatten

BILAGA 1 PROCESSKISSER 
 

Mottagning 
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Separator
3405

Kylning 3400 
grädde
steg 1

Hållarcell 16 s

Pastörisering

Lagring 2401

Kylning 3400 
grädde
steg 2

Mottagningsblock Balanskärl
265

Resttömning 
ystmjölk

Gräddlager
T2201-03

Ånga

3400 Regenerativ 
kylning och värmning

kylning isvatten

kylning  
kallvatten, 

Skummjölk 3400 
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3220 kylning
isvatten

3224 Värmning 
hetvatten

Tank 
3233

Tank 
3232

Tank 
3231

kylning 3231 
isvatten

kylning 3233 

kylning 3232 
isvatten

3220 Regenerativ
värmning och kylning Ånga

Via Tank 
2201-2203, 
2209-2210 
till nivåkärl

Grädde från 
aggregat 
3400, 3300 

Pastör 3224

Grädde  
externt

 

Mottagning och behandling av grädde 
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74°
30,5°C 10° 10°

74°

67°

4° 58° 58°

58

6

Silotankar 
Helmjölk Nivåkärl

3300 Regenerativ kylning och värmning

Separering
3306

Bacto-
fugering 1
3308

Bacto-
fugering 2

Hållarcell 16 s

3300 
Pastörisering

Ånga

Värmning 
hetvatten

Hetvatten 
3300

Ånga 
3300

Pastörisering
3300

Sterilisering 
bactofugat
3340 och 

kylning
bactofugat

Tempererare, 
2300
2 steg värmning

* Lagring skummjölk 2401
* Skummjölk till 
bruksyraberedning

Transport i 
ledning

3300 kylning isvatten, endast om 
skummjölk körs (oftast körs ystmjölk)

kylning
bactofugat

sterilisering 
bactofugat
Ånga 

kylning kv 
17

Överskott till 
internlager

kylning 3300 
grädde med 
isvatten

1a steg. 
förvärmning
ljumvatten

Mognings-
tank och 
rest-
tömning

Ystmjölk 3300 
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Mogningstank
Ysttankar 
4301-4305
steg 1

Buffert 
445, 446

Ysttankar 
4301-4305
steg 2

Casomatic

Tappning
Vassle 1

Tappning
Vassle 2 Tappning

Vassle 3

Vatten-
tillsats

Regenerativ kylning och 
värmning PastörÅnga

Vattentillsats

Hetvatten 
pastörisering

Kylning 
mantel 
isvatten

Pressar Vatten-
bassäng

Saltlake

Kylning 
isvatten

Kylning 
kallvatten

Kylning 
isvatte
n

Kylning 
isvatten

Kylning 
isvatte
n

Mogningstank
Ysttankar 
4301-4305
steg 1

Buffert 
445, 446

Ysttankar 
4301-4305
steg 2

Casomatic

Tappning
Vassle 1

Tappning
Vassle 2 Tappning

Vassle 3

Kylning 
mantel 
isvatten

Pressar Vatten-
bassäng

Saltlake

Kylning 
isvatten

Kylning 
kallvatten

Pastör
Ånga

Hetvatten 
pastörisering

Brukssyra 
skummjölk, 
Pastörisering

Brukssyra 
skummjölk, 
kylning

Kylning 
isvatten

Vatten-
tillsats

Regenerativ kylning och 
värmning 

Förvärmn. 
ljumvatten

 

Ysteri 
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Lagring
2501-02, 
2504

regenerativ värmning 
och kylning Pastörisering

Ånga

Värmning 
hetvatten

Hetvatten 

Ånga 

Separering
2 st, 
alternerande
drift, 3500, 3530

Vasslegrädde till 
lagringstank

Kylning 1 Kylning 2

Kylning isvatten

Kylning 
vasslegrädde till lagringtank

Kylning isvatten

Till Semper

 

Vassle 3500 
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Grädde från 
kristallisations-
tankar 3231-33

Vasslegrädde från 3508-09 (8C)
smältsmör från smöravdelningen (50-55C)
smältbregott (50-55C)
förpackning på minarinavd (xC?)
km-grädde (8C)

Balans
-kärl

regenerativ värmning 
och kylning 1

Balans
-kärl

Balans
-kärl

Separe
ring

Separe
ring

värmning  
1

ÅngaVärmning  1
hetvatten

Ånga 

Separe
ring

Kärnmjölk

restprod. till foder

oljebuffert

bregottolja till 
smöravdelning

isvatten

Smörolja 

 

 

 

Del 1 
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Separe
ring

regenerativ värmning 
och kylning 2

ÅngaHetvatten 

Ånga 

värmni
ng 2

 

lagring T5252-55

Minarin-
produktion

utlastning 
container

Utlastning bulk

kylning 
förpackning 
fat

Förpackning 
kartong

kylning lagring

Indunst
ning

ljumvatten

Smörolja 

 

 

Del 2 
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Hetvatten 

Hetvatten 

Bufferttank 
8111-12

värmning
8109

Hetvatten 

Ånga

3620 Regenerativ kylning och värmning

Hållarcell 100s

Pastörisering 
3624

Pastörisering

Separeri
ng

KM-
grädde
kylning 
3627

Buffert 
3508-
3509

SMO 
3265

Hetvatten 

Ånga

kylning 
8127

Lagring 
8113-18

kylningUtlastning 
MoB

AFI 
Fabriken Minarin 

KM-bland

isvatten

isvatten

isvatten

isvatten

 

Kärnmjölk 3620 
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x=Kaergården, är kallare genom hela produktionen

kyla

Mixer (3-4 st)
DB5, DB6

kylsteg 

Balans-
kärl

Balans-
kärl

Balans-
kärl

Smör

Olja, T8101-02, 
pallager Kallvatten

Bregottolja
(rester, slattar)
T8707

Kylning 
isvatten

Kylning 
isvatten

Kylning 
isvatten

15C

9C

15-16C
X=10C

14-15C
X=10C

10-11C
X=8,5C

Förpackning

10C 47C

Bregottsilo

Deriblend 5 och 6, Bregott 
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Pastörisering Kyla, 
steg 1

Ånga       

Skummjölk

Kyla, 
steg 2

Kyllager

Mixer och 
lager
(T8408-10)

Kylning 
isvatten

Kylning 
isvatten

Kylning 
isvatten

Salt

Kylhållning
isvatten?

Saltslurry till 
Smörmaskin

B-syra/D-syra 
till 
Smörmaskin

Ympning, 
tillsats kultur

6C 94-95C 22C 6

D-syra 
till 

B och D-syra 

 

  



2011-10-24 72 CIT / SP  

T8707 -bregottoljetank
65

Lagring av 
smältBregott 
underhålls-
värmning

Rester, 
T8707

Hetvatten

Smält produkt och vatten 
från ursköljningar av 
utrustning

Smöroljeaggregat
(se 3265 )

Separation

Vattenfas

Lager tank kylning Mixer, Bregott 
DB5, DB6

Kylning 
isvatten

50-60C
60C 60C 47C

Oljefas Värmning 
direktånga, 
plattvvx

Värmning

Uppvärmning 
produkt

Bregottolja 
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Kylning 1
T8302-
T8310

Balanskärl

Temp.
behandling 
T8302-
T8310

Kylning 2
T8302-
T8310

Förvärmni
ng T8302-
T8310

Hetvatten 

Ånga

Ånga

Hetvatten

Ältningsteg

Smörmaskin 
SM1-SM3
SepareringKärn-

avd.

Kylning 3

Grädde, 
från 
MoB

Smörsilo
1-3

Bregott 
tillverkning,  

Förpackning
och 
utlastning

Smör och Bregott – förbehandling och tillverkning 
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Fortsättning nästa sida

Hetvatten 

Ånga

Hetvatten 

Ånga

Hetvatten 

Ånga

Blandnings-
tank T5100

Lager
T5681

T5672 -
T5679
Vattenfas
Varmhåll.

Hetvatten 

Ånga

Hetvatten 

Ånga

Värmning, 
Värmeväxl
are

T5267-
T5268,
T5283

Accosis

Emulgator
-tank
Fettfas

EmulgatorSmörolja Rapsolja

Hetvatten 

Ånga

StärkelseVatten

65°

Saltlösning

Lätt och lagom 
 

Del 1 
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fortsättning från föregående sida

Balanskärl kyla,
ammoniak 
1

kyla,
ammoniak 
2

kyla,
ammoniak 
3

ÅV-tank

Förpackning 
och utlastning
L&L

Överskotts-
tank

Regenerativ kylning och värmning
Förkylning med isvatten eller 

kallvatten

Pastöriseri
ng, direkt
ånga

Värmning 
efter 
överskotts-

Ånga

Hetvatten

Mogningslagring 
Smör&rapsolja
Blend 43 emulsion

Förpackning och 
utlastning
Smör&rapsolja

Mantlad 
ledning

Till DB 6 vid 
produktion av 
Blend 43

Lätt och lagom 

 

Del 2 
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BILAGA 2 CC-KURVOR 
 

Kompositkurvor för delprocesser 

I detta appendix visas kompositkurvor för varje delprocess för sig.  

Mottagning 

I mottagningsaggregatet finns endast kylning, vilket gör värmeväxling omöjlig 
inom denna processdel. 

Skummjölk 

I denna processdel finns ingen möjlighet till värmeväxling eftersom 
värmebehovet finns vid en högre temperatur än var kylbehovet finns. 

 
MoB Grädde 

I denna processdel finns ingen möjlighet till värmeväxling eftersom 
värmebehovet finns vid en högre temperatur än var kylbehovet finns. 
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Ystmjölk 

Inom denna processdel finns teoretiskt värmeväxlingsmöjligheter på ca 100 
kW.  

 
 

Ysteri  

Inom denna processdel finns teoretiskt värmeväxlingsmöjligheter på ca 80 kW.  
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Vassle 

I denna processdel finns ingen möjlighet till värmeväxling eftersom 
värmebehovet finns vid en högre temperatur än var kylbehovet finns. 

 
Smörolja 

I denna processdel finns ingen möjlighet till värmeväxling eftersom 
värmebehovet finns vid en högre temperatur än var kylbehovet finns. 
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Kärnmjölk 

I denna processdel finns en mycket liten möjlighet till värmeväxling.  

 
 

DB 5, 6 Bregott 

Denna processdel innehåller endast varma strömmar och värmeväxling är 
därför inte möjligt. 

 

BD-syra 

Kompositkurvan visar på viss möjlighet till värmeväxling, dock är effekterna 
små. 
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Smör och bregottillverkning 

Kompositkurvan visar på en liten värmeväxlingsmöjlighet för denna 
processdel.  

 
Lätt och lagom 

Kompositkurvorna visar att värmeväxling inom processdelen är möjlig. Samma 
princip gäller även för övriga slutsteg.  

 

 
Smör rapsolja 

Denna processdel ingår i analysen med kompositkurva för Lätt och Lagom. 
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Bregottolja 

Det finns en liten möjlighet till värmeväxling inom denna processdel, dock är 
effekterna mycket små.  

 
Total kompositkurva 

En kompositkurva som inkluderar hela processen visar en teoretisk 
värmeväxlingsmöjlighet på ca 800 kW. 
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BILAGA 3 RITNINGAR DISK OCH LJUMVATTEN 
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BILAGA 4 MOMENTANA EFFEKTBEHOVSKURVOR FÖR 
PRODUKTPROCESSERNA. 

 

Effektbehoven gäller enbart för produktionen av mejeriprodukter, effektbehov 
för diskar och kylmaskiner har inte tagits med.  

 

 
Figur 31. Totala ångbehovet i alla produktprocesserna under en typisk högvecka.  
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Figur 32. Ljumvattenbehovet i produktionen under en högvecka. 

I figuren visas det ljumvatten som används för att kyla och värma produkt-
processer. Ljumvatten används enbart som utility i ysteriet samt för att kyla 
smörolja. Topparna i ljumvattenanvändningen kommer från värmningen av 
ystmjölkstemperaren.  

 

 
Figur 33. Isvattenbehov som används för tillverkning av mejeriprodukter. 
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Figur 34. Kallvattenbehov som används för tillverkning av mejeriprodukter. 
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