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SAMMANFATTNING 

Denna studie är delfinansierad av Energimyndigheten, genom sammarbetsprogrammet Effsys Expand, och 

handlar om effektivisering och utveckling av mer hållbara tekniska lösningar för gårdsbaserade 

mjölkkyltankar. Dagens tankar använder sig av R134a eller R404A som köldmedium och är ofta försedda med 

en enklare värmeåtervinning för varmvattenproduktion. Detta är en viktig funktion då varmvattnet till större 

delen går åt till diskning men också till förvärmning av dricksvattnet till korna som ger ökad produktion. Det 

förvärmda vattnet används också till allmän rengöring så som diskning av mjölktank. 

Den sk F-gasförordningen syftar till att fasa ut HFC-medier vilket gör att det söks nya hållbara 

köldmediekandidater där naturliga köldmedier ligger nära till hands. Koldioxid, CO2, (R744) är en av dessa 

kandidater vilket är ett naturligt och icke-toxiskt köldmedium som även har goda 

värmeåtervinningsegenskaper. Denna studie har studerat CO2 som köldmedium i mjölktanksapplikationen 

både teoretiskt och genom praktiska test. Projektet har genomfört studien på en gårdsbaserad 5 m3 

mjölkkyltank anpassad för s.k. robotmjölkning. Testutrustning och procedurer har utvecklats för att 

jämförelser mellan olika medier, komponenter och systemlösningar ska kunna göras. Inför projektet så sattes 

ett antal mål upp vad gäller önskade systemutformningar som skulle utvärderas. Baserat på tidigare tester 

så sattes även prestandamål upp vilka syftade till att lägga ribban för utvecklingsarbetet.  

Vad gäller systemkoncept så utvecklades inte bara direkta utan också indirekta. Flera varianter av 

förångarstyrning har inkluderats vilka inte förutsågs innan projektet startades. En intressant lösning som 

tillkommit är den sk HBX-sensor som ”ser/känner” ånghalten i förångarutloppet och på sätt styr 

expansionsventilen. 

Den integrerade förångaren för ett direkt system har konstruerats och producerats map på termodynamiska 

prestanda, hållfasthet och produktionsteknik men tyvärr var det aldrig möjligt att testa den kyltekniskt inom 

ramen för projektet.  

Studien har genomgående använt nyckeltalet ”kWh/100 liter mjölk” och referenssystemet med direkt R134a 

fick som lägst ca 1.4 kWh/100 l medan det indirekta CO2-systemet uppnådde 1.86 kWh/100 l. Samtidigt har 

värmeåtervinningen kunnat ökas från ca 9 kWh per dygn med R134a till 23,4 kWh per dygn med CO2. Då är 

ändå inte potentialen fullt utnyttjad eftersom VåV-systemet styrdes manuellt och var bristfälligt isolerat.  

Kyleffekten har i de aktuella testerna som högst varit 5-6 kW vilket är i nivå med projektmålet. Dessa tester 

är utförda på ett indirekt system med 5-7 K lägre förångningstemperatur än avsett. När tester görs med den 

färdiga förångaren kommer betydligt högre kyleffekter kunna uppnås.  

COPkyl har varierat mellan 3.5 och 4 vilket ska jämföras med projektmålet 4.2. Fortfarande så avser 

projektmålet ett direkt system medan testerna är gjorda på ett indirekt system. Med en cirka 6 K högre 

förångningstemperatur så hade COP teoretiskt kunna vara 4.1 – 4.7. Tas sedan kringutrustningen i beaktan 

så är projektmålet realistiskt och uppnåbart.  

Värmeåtervinningstesterna uppnådde 23.4 kWh återvunnen värme per dygn i tanken, men då var förlusterna 

ganska stora så det hade kunnat varit bättre. Den från kylsystemet avgivna VåV-energin uppmättes till 40 

kWh. Samtidigt var målet var att leverera 75 °C framledningstemperatur vilket uppnåddes. 

Den totala beräknade energianvändningen för kylproduktion och värmeåtervinning inklusive spetsenergin 

för värmeproduktion blir på årsbasis 4110 kWh lägre för CO2 än för R134a.  
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Det genomfördes både en TEWI och en LCC-analys baserat på resultaten från utredningen samt med vissa 

antaganden vad gäller investerings- och servicekostnader. TEWI-beräkningen visar att 

växthusgasbelastningen kan reduceras betydligt med CO2 som köldmedium. Resultaten visar på ett årligt 

bidrag om ca 42 ton CO2-ekvivalenter för R134a-systemet och ca 26 ton CO2- ekvivalenter, dvs. en 38 % -ig 

reduktion.  

Kostnadsanalysen utgår ifrån att även om CO2-systemens kostnader är på väg nedåt så är det idag rimligt att 

anta att detta system skulle kunna vara cirka 30% dyrare. Servicekostnaderna antas var hälften så stora som 

för R134a. LCC-analysen visar på lönsamhet med en skillnad i nuvärde på ca 55 000 kr lägre för CO2-systemet 

trots att det är 12 500 kr dyrare i inköp.  

Slutligen så kan projektet glädjas åt att projektpartnerna satt ett fast mål att denna produkt ska sättas på 

marknaden så fort som möjligt. Redan innan projektet avslutades så var målsättningen klar och 

förberedelserna för produktionen har påbörjats. Projektet har således bidragit till att naturliga köldmedier 

och effektivare värmeåtervinning introducerats inom mjölkkylningsapplikationer. 
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SUMMARY 

This study is part-financed by the Swedish Energy Agency, through the Effsys Expand program, and deals with 

the efficiency and development of more sustainable technical solutions for farm-based milk cooling tanks. 

The current products use R134a or R404A as a refrigerant and are often equipped with a simpler heat 

recovery for hot water production. This is an important function as hot water is used for dishwashing, but 

also for preheating the drinking water to the cows. The preheated water is used for all cleaning porposes, 

such as washing the milk tank, etc. 

The so-called F-Gas Regulation aims to phase out HFC media, which calls for new, sustainable refrigerant 

candidates, where natural refrigerants are at hand. Carbon dioxide, CO2, (R744) is one of these candidates, 

which is a natural and non-toxic refrigerant that also has good heat recovery properties. This study has 

studied CO2 as a refrigerant in milk tank applications both theoretically and through practical tests. The 

project has performed the study on a farm-based 5 m3 milk cooling tank adapted for so-called robot milking. 

Testing equipment and procedures have been developed to allow comparisons between different media, 

components and system solutions. Prior to the project, a number of goals were set regarding the desired 

system design that was to be evaluated. Based on previous tests, performance targets were also set up aimed 

at laying the bar for the development work. 

Regarding system concepts the project developed direct as well as indirect ones. Several variants of 

evaporator control have been included which were not foreseen before the project was started. An 

interesting solution that is added is the so-called HBX sensor. This senses the vapor quality of the evaporator 

outlet and in controls the expansion valve. 

The integrated evaporator for a direct system has been designed and produced based on thermodynamic 

performance, strength and production technology. Unfortunately, it was not possible to finally test the 

evaporator within the time frame of the project. 

The study has used the energy key figure "kWh/100 liters of milk" and the reference system with direct R134a 

got 1.4 kWh/100 l while the indirect CO2 system reached 1.86 kWh/100 l. At the same time, the heat recovery 

has been increased from about 9 kWh per day with R134a to 23.4 kWh per day with CO2. However, the 

potential is not fully utilized since the VåV system was manually controlled and was insufficiently isolated. 

The cooling capacity in the tests lies in the range of 5-6 kW, which is in line with the project target. These 

tests are performed on an indirect system with 5-7 K lower evaporation temperature than intended. When 

testing the integrated evaporator finally, a significantly higher cooling capacity can be achieved. 

The COP has varied between 3.5 and 4, which is to be compared to project target 4.2. Still, the project 

objective relates to a direct system while the tests were performed on an indirect system. With an 

approximately 6 K higher evaporation temperature, the COP could theoretically be in the range 4.1 - 4.7. 

When considering the auxiliary equipment, the project objective is realistic and achievable. 

Heat recovery tests achieved 23.4 kWh of recovered heat per day, although the losses were quite high so it 

could have been better. The recovered energy delivered from the cooling system was measured at 40 kWh. 

At the same time, the goal was to deliver 75°C forward temperature which was achieved. 

The total calculated energy used for refrigeration and heat recovery including the peak energy for heat 

generation should be 4 110 kWh lower for CO2 than for R134a annually. 



  Energieffektiv mjölkproduktion 
  2018
   

5 
 

Both a TEWI and an LCC analysis were conducted based on the results of the investigation as well as certain 

assumptions regarding investment and service costs. The TEWI calculation shows that greenhouse gas 

emissions can be reduced significantly with CO2 as a refrigerant. The results show an annual contribution of 

about 42 tonnes of CO2 equivalents for the R134a system and about 26 tonnes of CO2 equivalents, ie. a 38% 

reduction. 

The cost analysis assumes that the costs of the CO2 system is declining with time. Today it is reasonable to 

assume that this CO2-system could be about 30% more expensive than a corresponding R134a system. 

Service costs are assumed to be half compared to R134a. The LCC analysis shows profitability in favour of 

CO2 with a difference in present value of approximately 55,000 SEK lower for the CO2 system, although the 

investment is SEK 12,500 higher. 

Finally, the project can be pleased that the project partners set a firm goal that this product should be placed 

on the market as soon as possible. Even before the project was completed, the goal was set and preparations 

for production had begun. The project has thus contributed to the introduction of natural refrigerants and 

more efficient heat recovery solutions in milk cooling applications. 
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Nomenklatur 

X   kg köldmedium 

L   Årligt läckage i systemet, kg 

N   Livslängd av systemet, år 

n   Totala körningstiden på systemet, år 

Ea   Energikonsumtion, kWh/år 

β   Koldioxids utsläppsfaktor, CO2-eq. Utsläpp per kWh 

CO2   Koldioxid 

COP   Värmefaktor 

COP1   Värmepumpseffektivitet 
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1 Introduktion  
Mjölkkylning är en energimässigt intressant applikation med kombinerat kyl- och värmebehov. Det senare 

består av stora mängder varmvatten för diskning av mjölkrobotar och kyltankar, där rekommenderade 

vattentemperaturer är 85-90˚C. HFC-medier (HydroFluoroCarbons) är föremål för utfasning enligt F-

gasförordningen så andra köldmediekandidater är intressanta. Naturliga medier är en framtidssäkrad lösning 

där en av dessa är koldioxid. I det föreliggande projektet har ett direktverkande CO2-system utvecklats och 

för att göra detta behövs en CO2-förångare för mjölktanksapplikationen med minst 80 bar arbetstryck.  

Detta småskaliga CO2-system behöver vara en enkel, billig och robust systemlösning. Detta innebär att de 

inbyggda fördelarna med CO2 ska utnyttjas och tillverkningskostnaden vara låg, vilket är av stort principiellt 

intresse även i andra kyl- och värmepumpsapplikationer. Nya komponenter tillsammans med befintliga 

styrsystem har börjat öppna marknaden för kostnadseffektiva småskaliga CO2-system. 

1.1 Uppdrag 

Projektet ska identifiera en lämplig referensprodukt/mjölktank för jämförelse med motsvarande system 

baserat på CO2 som köldmedium och analysera energianvändning samt totalkostnad ur ett 

slutanvändarperspektiv.  

Målet med projektet är att undersöka om det transkritiska kylsystemet med CO2 som köldmedium har 

potential att minska energianvändningen i mjölkkylningsprocessen, jämfört med referenssystemet (HFC). 

Samtidigt finns det teoretiskt sett en stor potential för värmeåtervinning. Inga fältmätningar på 

värmeåtervinning från sådana system har gjorts tidigare. En möjlighet med detta projekt var att denna 

speciella applikation undersöka och jämföra värmeåtervinning från referens- och koldioxidsystemet i 

praktiken. 

1.2 Mål 

Projektet ska utveckla ett direkt CO2 kylsystem för gårdsbaserad mjölkkylning. Systemets prestanda vad gäller 

kylning och värmeåtervinning kommer att utvärderas experimentellt och resultaten jämförs med tidigare 

mätningar. Resultaten ska leda till en miljö- och kostnadsanalys vilket ska kunna vara en grund för att 

motivera produkten gentemot slutkunderna, d.v.s. mjölkproducenterna. 

Specifika mål:  
A. System 

• Ta fram koncept för minst ett direkt CO2-kylsystem i en mjölkkylapplikation 

• Utveckla en CO2-förångare för en mjölktank med minst 80 bar arbetstryck 

• Producera minst en funktionell mjölkkyltank med CO2-förångare 

• Inkludera en värmeåtervinningsfunktion för att leverera minst 75°C varmvatten 

• Anpassa/utveckla ett styrsystem för optimerad kyldrift samt kombinerad varmvattenproduktion 
 
B. Test/verifiering 
Genomför teknisk testning av vald CO2-lösning och verifiera: 

• Kyleffekt: > 6 kW @ 0/20°C (t2/tomg) 

• COP: > 4.2  @ 0/20°C (t2/tomg) – utan VåV 

• Värmeåtervinning: > 25 kWh/dygn 

• Temperaturnivå för varmvatten: > 75°C 

• Övergripande energianvändning (kyl- och värmeproduktion): - 3 500 kWhel/år (ca -20 %), CO2 vs. 
R134a i en 5 m3 robottank 
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C. Analys 
Bedömning och jämförelse av referens (R134a)- och CO2-systemen:  

• Totala miljöpåverkan (TEWI): CO2 minst 35 % reduktion vs. R134a 

• Livscykelkostnadsanalys (LCC): CO2 < R134a givet:  
o Inköpskostnad 
o Servicekostnad 
o Energikostnad 
o Ekonomiska antaganden - livslängd: 20 år, kalkylränta: 5 %, inflation 1 % 

 
Dessa mål har projektet jobbat efter och resultaten redovisas vidare i föreliggande rapport.  

1.3 Utförare 

Projektet har organiserats av Energi & Kylanalys (EKA) och projektparterna Wedholms, Green & Cool, Alfa 

Laval, Danfoss och VM pumpar har bidragit med produkter, komponenter och eget arbete. Test av 

referenssystem och applikationer har genomförts i Wedholms lokaler i Nyköping.  

Energi & Kylanalys har genomfört instrumentering, tester, analys av data och rapportering av resultat. I 

samarbete med projektets partners så togs möjliga koncept för CO2-systemet fram. EKA har vidare stått för 

instrumentering, tester, analys av data och rapportering av resultat. 

CO2-systemet har byggts och funktionstestats vid Green & Cools’ produktionsenheter i Sverige och Frankrike. 

Alfa Laval har tillfört dimensioneringskunskap och de fysiska värmeväxlarna till systemet.  

Danfoss har bidragit med styr- och regler både som hård- och mjukvara.  

VM pumpar har levererat pumpar och tillhörande styr och reglerutrustning för utformning av köldbärar- och 

värmeåtervinningskrets.    
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2 Bakgrund till mjölkkylning 

2.1 Mjölkproduktion i Sverige och världen 

Antalet mjölkgårdar har under en längre tid minskat i Sverige. Trots det minskade antalet gårdar har den 

totala mjölkproduktionen inte reducerats i samma takt. Tvärtom så har den årliga invägda mängden mjölk 

varit relativt oförändrad i drygt 10 år. Färre mjölkgårdar har medfört att de kvarvarande gårdarna har 

expanderat, effektiviserat och ökat produktionen av mjölk. 

Årligen produceras det omkring tre miljoner ton mjölk i Sverige, varvid en tredjedel av denna mängd blir till 

konsumtionsmjölk. På senare år har produktionen i Sverige minskat något till strax under 3 miljoner ton, 

vilket motsvarar ungefär 0,5 % av världens totala mjölkproduktion (ca 580 miljoner ton årligen). Utöver 

dryckesmjölk används råvaran till att framställa ost, grädde och andra produkter så som mjölkpulver. 

Den nedåtgående trenden avseende mjölkproduktionen i Sverige är dock inte lika dramatisk som det ständigt 

sjunkande antalet mjölkbönder. År 2000 fanns det drygt 12 000 mjölkbönder i Sverige. Idag har den siffran 

minskat till strax över 5 000. På ca 10 år har antalet mjölkgårdar mer än halverats enligt (Svensk Mjölk, 2012). 

2.2 Traditionell mjölkning och robotmjölkning  

I Sverige finns det omkring 350 000 mjölkkor vilket ger ett genomsnitt på ca 70 kor per mjölkgård 

(Jordbruksverket, 2010). En mjölkko mjölkas producerar omkring 25 liter per dygn men mängden mjölk som 

kon producerar varierar och beror på flera faktorer. Om kon nyligen fött en kalv kan den mjölka upp till 50 

liter per dygn. Även dricksvattnet som korna dricker inverkar på dess mjölkproduktion. För en ökad 

mjölkmängd bör dricksvattnet till korna vara ljummet, omkring 15-18 °C. 

När det gäller mjölkningsprocessen finns det två olika tekniker; traditionell mjölkning och mjölkning med 

robot. Traditionell mjölkning innebär att korna på en gård mjölkas vid bestämda tidpunkter, 2–3 gånger per 

dag. Denna typ av mjölkning innebär en hel del manuella steg och därmed arbete för bonden. Kornas spenar 

måste göras rent innan spenkopparna kan fästas på dess juvret. Efter mjölkningen, som tar ca 5 minuter per 

ko, måste bonden manuellt koppla bort spenkopparna. En tidskrävande och arbetsam process.  

Alternativet till den traditionella mjölkningen är robotmjölkning, en metod som blir allt vanligare bland 

mjölkbönder i Sverige. Robotmjölkning är, som namnet antyder, mjölkning med hjälp av en robot. Ett 

Figur 1 Figuren visar hur den årliga kvantiteten mjölk och antalet mjölkbönder varierat under perioden 2000-2012 
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robotsystem sköter hela mjölkningsprocessen med allt vad det innebär. En rad sensorer, med tillhörande 

datorsystem, gör det möjligt för en robot att utföra alla de uppgifter som bonden annars behövde utföra 

manuellt. Mjölkprocessen är mer flexibel och korna bestämmer själva, med vissa restriktioner, när de ska bli 

mjölkade. Roboten insamlar även information om respektive ko vid varje mjölkningstillfälle t.ex. hur mycket 

mjölk den aktuella kon har mjölkat eller om mjölken håller god kvalité eller ej. 

När kon kommer till roboten för att mjölkas kontrollerar systemet först att kon har tillåtelse att mjölkas. Om 

kon har tillåtelse så startar en rengöringsprocess av kornas spenar. Därefter mjölkas kon och som belöning 

får den kraftfoder innan den lämnar stationen. Har kon redan mjölkats tillräckligt för dagen, eller om den är 

sjuk och inte ska mjölkas, så kommer den inte få tillåtelse till mjölkning utan måste passera robotstationen 

utan kraftfoder. 

2.3 Energianvändning på en mjölkgård 

I det kommande avsnittet presenteras energianvändningen på en mjölkgård. Det inleds med en genomgång 

av mjölkkyltanken och dess vitala funktion på en mjölkgård. Inom ramen för mjölktankens kylsystem beskrivs 

även möjligheten till värmeåtervinning från kylsystemet. Avslutningsvis presenteras övriga tänkbara 

energianvändare på en mjölkgård. 

2.3.1 Kylning av mjölk 

Efter det att korna har mjölkats så måste den varma mjölken kylas. Mjölken måste sedan bevaras kall för att 

bibehålla kvalitén fram tills dess att den konsumeras som dryckesmjölk eller blir till en mejeriprodukt av något 

slag. Den varma mjölken som lämnar korna har en temperatur på omkring 35°C. Enligt gällande regler måste 

den varma mjölken sedan kylas till en temperatur lägre än 4°C under en tidsperiod på max 3 timmar (Swedish 

Standards Institute, 2002). För att kyla mjölken används traditionellt en mjölkkyltank med tillhörande 

kylsystem. Efter det att mjölken kylts till en temperatur under 4°C måste mjölktemperaturen bevaras vid 

denna nivå. Mjölken får inte överstiga temperaturgränsen under några omständigheter.  

Figur 3 nedan illustrerar ett allmänt kylförlopp vid kylning av varm mjölk i en mjölktank. Grafen visar hur den 

varma mjölken, med en temperatur på ca 35 °C, tillförs till mjölktanken och kyls till en temperatur under 4 °C 

inom 3 timmar. Därefter bevaras mjölken kall med hjälp av kylsystemet och dess reglersystem. I figuren  

 

Figur 2 En robot utgörs av ett avancerat system som kan utföra alla de sysslor en bonde annars behöver utföra manuellt vid mjölkning. 
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Figur 3 Figuren illustrerar ett kylförlopp vid kylning av mjölk 

nedan visas schematiskt temperaturer och tidsintervall för processen. Verkligheten skiljer sig något beroende 

på vilken typ av mjölkkyltank som används samt yttre omständigheter så som omgivningstemperatur. 

2.3.2 Mjölkkyltanken 

För att kyla mjölken vid en mjölkningsprocess används oftast en mjölktank med ett kylsystem, så kallad 

mjölkkyltank. Det finns även varianter där mjölken kyls externt utanför själv mjölktanken, som då används 

som förvaring av mjölken.  

Den traditionella mjölktanken finns i flertalet olika utformningar och storlekar för att passa mjölkböndernas 

olika förutsättningar och behov. De allra minsta tankarna är av typen stående modell och rymmer en 

mjölkvolym på drygt 200 liter upp till omkring 2000 liter (se figur 4 nedan). De mindre mjölktankarna är 

lämpade för mjölkgårdar med begränsade ytor för utrustningen. 

 

Figur 4 Stående mjölktankar från tillverkarna Wedholms (t.v.) respektive DeLaval (t.h.) med en volym från 200 liter upp till 2000 
liter. 
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De större modellerna av mjölktankarna finns i storlekarna 1600 liter upp till och med 30 000 liter (se nedan). 

Samtliga tankar är konstruerade i rostfritt stål. Utöver kylaggregatet består mjölktankarna av ett disksystem, 

en omrörare (för en homogen mjölktemperatur) samt ett styrsystem för övervakning och reglering. 

Omröraren i tanken bidrar till att reducera risken för isbildning genom att skapa en jämn 

temperaturfördelning hos mjölken 

 

Figur 5 Mjölkkyltankar från tillverkarna Wedholms (t.v.) respektive DeLaval (t.h.). 

Med jämna mellanrum anländer en mjölkbil till gården för att tömma mjölktanken på den färska, kalla 

mjölken. Efter det att tanken har tömts på mjölk måste den rengöras noggrant för att avlägsna eventuella 

restprodukter som fastnat på tankens insida. En diskprocess är inkluderad i de flesta mjölktankssystem och 

rengöringen sköts automatiskt. För att tanken ska bli ren vid diskningen krävs det varmvatten och diskmedel. 

Doseringen av diskmedel till rengöringsprocessen kan integreras med tankens styr- och övervakningssystem. 

Med hjälp av en konduktivitetsmätare säkerställer systemet att rätt mängd diskmedel doseras till det varma 

vattnet. Om det inte finns tillgång till varmvatten för diskningen så finns det oftast möjlighet att komplettera 

mjölktanken med en värmare, om en sådan inte skulle ingå som standard. En elvärmare värmer upp det 

inkommande vattnet till en sluttemperatur på omkring 80-90°C beroende på tanktillverkarnas 

rekommendationer. 

2.3.3 Kylsystem 

Kylsystemet till en mjölktank består idag oftast av scroll- eller kolvkompressorer med R407C, R404A eller 

R134a som köldmedium. Beroende på tankstorlek användes vanligen en eller två kompressorer. Förångaren 

är integrerad i innertanken varvid köldmediet cirkulerar genom kanaler och förångas. Beroende på tankens 

storlek kan det vara en eller flera förångare. Oftast används en termostatisk expansionsventil med det 

förekommer även elektroniska ventiler. Systemen är utrustade med luftkylda kondensorer där två eller fyra 

fläktar är vanligast förekommande. Enligt figur 6 nedan så är systemen uppbyggda i moduler och kan enkelt 

anpassas efter exempelvis kylbehov eller andra önskemål. En del kylsystem till mjölktankar är även utrustade 

med en vätskereceiver som buffert. 
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2.3.4 Värmeåtervinning 

Nya mjölkkyltankar är oftast konstruerade för återvinning av värmen från kylsystemet. Detta sker vanligen 

med en hetgas-värmeväxlare (se bild t.v. i figur 7). Värmen från hetgasen efter kompressorn överförs till en 

sekundär vätskekrets där en (vatten-)pump är inkluderad. 

Som det beskrevs tidigare i kapitlet är kondensorn till mjölkkyltankar i de flesta fall luftkylda men det 

förekommer även system med vätskekyld kondensor. Med en vätskekyld kondensor finns det större 

möjlighet att återvinna värmen från kylprocessen samtidigt som en sådan lösning ställer högre krav på 

tillgängligheten av kallt vatten i syfte att transportera bort värmen från just kondensorn. 

Värmen som överförs från köldmediet till vätskesystemet kan sedan användas till flera ändamål på en 

mjölkgård. Oftast används någon form av ackumulatortank för att lagra den återvunna värmen innan den 

används till det slutgiltiga ändamålet. Det är nämligen inte alltid behovet av värme överensstämmer i tiden 

med den överskottsvärme som finns tillgänglig från kylprocessen. 

För att värmeåtervinning skall fungera optimalt och inte inverka negativt på kylsystemet är ett styr- och 

reglersystem av betydelse. Oftast sker detta enklast genom att inkludera styrningen av pumpen för 

värmeåtervinningskretsen med det övriga styrsystemet för mjölkkyltanken. På så sätt säkerställts först och 

främst kylsystemets funktion så att det fungerar optimalt. Figur 8 illustrerar ett mjölkkylsystem med en 

Figur 6 Kylsystemet till mjölkkyltank tillverkad av Wedholms. 

Figur 7 Till vänster i figuren ses ett värmeåtervinningssystem från Wedholms. T.h en pump från Wilo. 
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värmeåtervinningskrets. Den överförda värmen transporteras sedan till en ackumulatortank där kallt vatten 

värms upp till varmt vatten och sedan lagras i tanken tills ett behov uppstår. Ackumulatortanken är oftast 

ansluten till en varmvattenberedare som slut värmer vattnet med el tillskott. Genom att förvärma vattnet till 

varmvattenberedaren så behöver el patronen inte tillföra lika mycket el för att uppnå den önskade 

temperaturen, på så sätt sparar man energi. 

2.4 Värmebehov på mjölkgårdar 

Värmebehovet på en mjölkgård beror givetvis på specifika förutsättningar för varje enskild gård. Parametrar 

så som geografiskt läge och gårdens storlek påverkar behovet av värme men även beteendet hos personalen 

har en betydande inverkan. Det finns dock värmebehov som nästan alltid förekommer på en mjölkgård 

oavsett individuella förutsättningar. Överskottsvärmen från kylprocessen kan huvudsakligen användas till två 

ändamål, nämligen uppvärmning av lokaler och förvärmning av (disk-)vatten. 

2.4.1 Diskning och rengöring 

På en mjölkgård ställs det höga krav på god hygien och rengöring är därför en daglig syssla. Först och främst 

måste mjölktanken rengöras och därmed diskas efter varje mjölktömning. Oftast töms mjölktanken varannan 

dag vilket innebär att den även rengörs med två dagars intervall. Behovet av vatten, och framförallt 

varmvatten, till diskprocessen beror på flera parametrar. Mjölktankens volym utgör en stor påverkan på 

behovet av diskvatten och därmed varmvatten. Detta eftersom större mjölktankar har en större mantelyta 

som behöver diskas jämfört med mindre mjölkkyltankar. Även tillgången till varmvatten på gården inverkar 

på diskprocessen och antalet möjliga diskfaser i rengöringsprogrammet. Vanligen är ett diskprogram baserat 

på tre faser; försköljning, huvuddiskning och eftersköljning. Programmets uppbyggnad beror dock på 

brukarens önskemål och kan på begäran oftast anpassas efter behov och tillgången på exempelvis just varmt 

vatten på gården. 

Mjölkkyltankens diskprogram inleds vanligen med en försköljning av tanken. Denna del av diskprocessen 

använder en vattenmängd (kallt och därefter även varmt vatten) motsvarande ca 0,5–0,75 % av mjölktankens 

volym (Svensk mjölk, 2011). Därpå följer en huvuddiskning och en eftersköljning av mjölktanken. Den totala 

vattenmängden för hela diskprocessen uppgår till omkring 3–4 % av tankvolymen, enligt uppgifter från 

Svensk Mjölk. Uppgifterna går dock isär och varierar brett. En mindre mjölktank i storleksordningen 1600–

2500 liter använder i snitt omkring 130 liter varmvatten för diskprocessen (motsvarande ca 5–8 % av 

Figur 8 En mjölkkyltank med värmeåtervinning kopplad till en ackumulatortank. 
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tankvolymen). En mellanstor mjölktank i storleksordningen 6000–8000 liter använder omkring 265 liter 

varmvatten för diskprocessen (ca 3–4% av tankvolymen). Motsvarande mjölktank med en volym på mellan 

20 000 – 30 000 liter använder ca 430 liter varmvatten till diskningen (ca 1–2 %). 

För att uppnå ett bra diskresultat krävs det att varmvattnet vid rengöring har en sluttemperatur på minst 

43°C (fett löses i vatten vid denna temperatur). Eftersom mjölkkyltanken är kall när den töms fordras det en 

betydligt högre temperatur än 43°C för att uppnå den önskade sluttemperaturen. Detta eftersom 

varmvattnet kyls betydligt när det kommer i kontakt med den kalla tanken. Svensk Mjölk rekommenderar 

branschen att använda en varmvattenberedare avsedd för jordbruk. Denna bör vara utrustad med ett 

hetvattenuttag med möjlighet att få ut en vattentemperatur på mellan 85–90°C. Varmvattenberedare för 

privata ändamål är oftast försedda med en termostat där vattentemperaturen kan regleras till ca 70–80°C. 

Däremot sker vanligen vattenuttaget via en blandningsventil för att reducera skållningsrisken. 

Varmvattenberedare ger i detta fall en utgående temperatur på ca 55–60°C vilket medför en 

sluttemperaturen i mjölktanken med all sannolikhet blir längre än 43°C. Därav behovet av en 

vattentemperatur från varmvattenberedaren på närmare 85- 90°C.  

Utöver mjölkkyltanken så finns det även ett behov av att rengöra mjölkstallet och mjölkningsanläggningen. 

Till skillnad från mjölktanken så måste mjölkstallet, med tillhörande utrustning, rengöras mer frekvent oftast 

flera gånger per dag. Det finns huvudsakligen två typer av mjölkningsanläggningar; konventionella och robot. 

Ett konventionellt system innebär att mjölkningsprocessen sker manuellt. Det finns flera olika konventionella 

mjölkanläggningar, exempelvis roterade karuseller eller så kallade fiskbensstall. Vid sidan av de 

konventionella anläggningarna har robotmjölkning (Automatisk Mjölknings System – AMS) blivit allt 

vanligare. Den gemensamma nämnaren för de olika mjölkningssystemen är dock rengöring. 

Mjölkanläggningen och mjölkningsstallet måste rengöras på daglig basis och till detta krävs det varmt och 

kallt vatten. 
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Figur 9 Vattenanvändningen för diskning ökar naturligt med mjölktankens volym (källa: Wedholms). 
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Figur 10 Fiskben- respektive karusellsystem 

Ett konventionellt system (karusell eller fiskben) diskas ca 2 gånger per dygn med 3 diskfaser vid respektive 

tillfälle. Mängden vatten som används varierar givetvis med storleken av den aktuella anläggningen. En större 

mjölkanläggning har oftast fler mjölkledningar vilket medför ett större diskbehov. Därefter skall själva 

mjölkplatsen och uppsamlingsplatsen rengöras samt vid behov även juverdukar. Den energi- och 

vattenmängd som krävs för ändamålet varierar givetvis från gård till gård. I genomsnitt används det omkring 

2 500 liter vatten (varmt och kallt), varav ca 1 500 liter motsvarar spolning med vattenslang (Svensk mjölk, 

2011). Enligt tidigare rapporter från bland annat Nilsson och Påhlstorp motsvarar det en energianvändning 

på mellan 114 – 254 kWh per år och kopplats till värmning av varmvatten för rengöring av en konventionell 

mjölkanläggning. 

I en rapport från Danmark studerades energianvändningen vid mjölkning med robot. Flera olika AMS- system 

testades för att fastställa fördelningen av energianvändningen till roboten. Resultaten från testerna visar att 

energianvändningen för att värma vattnet i genomsnitt utgör drygt 1/3 av den totala energin till ett AMS-

system, enligt nedan (Lindgaard Jensen, 2009). 
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Figur 11 Fördelningen av energianvändningen vid mjölkning med ett Automatiskt mjölkningssystem. 
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Resultaten från testerna visar även på möjligheten till energibesparing genom att förvärma det inkommande 

vattnet till roboten. Samtliga AMS-anläggningar var i behov av att värma upp det inkommande vattnet till en 

temperatur på mellan 80–100 C̊ enlig systemets huvuddiskprogram. Nedan redovisas bearbetade resultat 

från rapporten. Studien redogör för en möjlig energibesparing på omkring 35 kWh per år och ko-plats genom 

att förvärma det inkommande vattnet från 10 C̊ till 40 C̊ för att därefter slut-värma med el patron. Det 

motsvarar drygt en fjärdedel av den totala kostnaden (130 kWh per år och ko-plats) för att värma vattnet till 

rengöring av robot (Lindgaard Jensen, 2009). 

2.4.2 Dricksvatten och frostskydd 

Utöver diskning och rengöring utgår det även vatten till korna. En vanlig ko dricker i genomsnitt ca 100 liter 

vatten per dag i stallet. Det finns flera studier som rapporterar att kor producerar mer mjölk om dricksvattnet 

kan förvärmas till omkring 16–17 C̊ (Karlsson, o.a., 2012). Teoretiska beräkningar visar att det åtgår ca 15 Wh 

per liter dricksvatten för att värma kallt vatten till varmt (10 C̊ till 17 C̊) med en varmvattenberedare på 300 

liter. Förvärmning av vatten är däremot inte helt riskfritt. En förutsättning är att vattnet kan bibehålla dess 

kvalité och inte utsätta människor eller kor för en hälsorisk. Bakterier såsom legionella trivs bra i ljummet 

vatten och har en tillväxtfas vid temperaturer mellan 25–45 C̊. Det är därför viktigt att ljummet vatten inte 

blir stående så att bakterierna ges en möjlighet att växa till sig. I värsta fall kan det medföra att människor 

och även kor insjuknar (Christiansson, 2010).  

Utöver dricksvattnet till korna finns det även ett behov av att skydda dricksvattenautomaterna från frost. 

Under den kalla delen av året finns det annars risk för att vattenautomaterna till korna fryser sönder av 

isbildning. Hur mycket energi som åtgår till att frostskydda vattnet beror givetvis på omgivande förhållanden. 

Tidigare mätstudier har konstaterat att det i genomsnitt används omkring 80 kWh/år till frostskydd av vatten 

till dricksvattenautomaterna för en normalstor gård. Energianvändning till denna del är i sammanhanget liten 

men bör ändå nämnas. 

2.4.3 Kontor, personalrum och omklädningsrum 

I direkt förbindelse med mjölkstallet finns det vanligen kontor och personalrum samt oftast även 

omklädningsrum för de anställda. Energianvändningen för värmning av vatten till exempelvis dusch och 

tvättställ påverkas av antalet arbetare samt deras vanor. Branschorganisationen Svensk Mjölk 

Figur 12  Medelvärden från testresultat avseende AMS-systemet. 
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rekommenderar en separat varmvattenberedare till omklädningsrum samt eventuellt lunchrum i syfte att 

säkerställa att det finns tillräckligt med varmvatten tillgängligt för disk och rengöring av mjölkutrustning. 

Normal vattenförbrukning kan antas uppgå till omkring 400–500 liter per dag för tio anställda på en mjölkgård 

(Svensk mjölk, 2011). För att uppnå en god arbetsmiljö är det även av intresse att värma personalutrymmen 

och kontor till en behaglig arbetstemperatur (ca 20 C̊). Även uppvärmning av korridorer eller själva 

mjölkstallet förekommer. Personalrum och övriga utrymmen värms vanligen av antingen golvvärme, 

infravärme eller med direktverkande el. Den energimängd som erfordras för uppvärmning av utrymmen samt 

tappvarmvatten beror på flera faktorer som det tidigare påpekats. I en studie utförd av Nilsson och Påhlstorp 

(1985) uppskattas energianvändning till drygt 8000 kWh/år för ett mjölkföretag med ca fyra anställda. Ett 

något mindre jordbruksföretag med en anställd som duschar efter varje arbetspass använder i genomsnitt 

3700 kWh/år för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten (Nilsson, o.a., 1985). 

2.4.4 Uppvärmning av bostad 

I nära anknytning till mjölkstallet finns vanligen ett bostadshus som kräver värme för uppvärmning och till 

tappvarmvatten. Under ett år är energianvändningen till tappvarmvatten relativt konstant per månad medan 

uppvärmningen av bostaden givetvis varierar med utomhustemperaturen. Eftersom utomhustemperaturens 

medelvärde beror på det geografiska läget varierar även energianvändning sett över landet. Ett 

genomsnittligt småhus i Sverige år 2009 använde omkring 18 000 kWh för uppvärmning. Av dessa 18 000 

kWh utgjorde ca 75 % energi till uppvärmning medan 25 % avsåg energi till uppvärmning av tappvarmvatten. 

Genomsnitthuset hade en boyta på 149 kvm med två vuxna och två barn i hushållet (Energimyndigheten, 

2012). Eftersom bostadshuset på en mjölkgård oftast ligger i närheten av mjölkstallet, men inte i direkt 

anslutning, krävs det oftast kulvertar om överskottsvärme skall kunna transporteras till huset. Därmed 

förekommer det värmeförluster även om dessa upplevs som relativt små i sammanhanget.  

Tabell 1 Sammanställning av värmebehovet på en mjölkgård. 

 

I Tabell 1 nedan ges en sammanställning av det uppskattade värmebehovet på en mjölkgård. Tabellen skall 

användas i syfte att ge en uppfattning av mjölkgårdens behov av värmeenergi då individuella förutsättningar 

givetvis påverkar resultatet. Exempelvis kan resultaten implementeras på en genomsnittlig mjölkgård i 

Sverige med 70 kor som vardera producerar 25 liter mjölk per dag. Varje ko dricker 100 liter förvärmt vatten 

per dag och gården kan antas ha ett AMS-system för mjölkning samt fyra anställda. Med dessa antaganden 

skulle det innebära att mjölkgården har ett energibehov för värmning av vatten till diskning och rengöring på 

motsvarande 9 100 kWh/år. Dagligen används det 7 000 liter förvärmt vatten till dricksvatten för korna vilket 

medför ett årligt energibehov på 2 555 kWh för uppvärmning av dricksvattnet. Uppvärmning av 

personalutrymmen och tappvarmvatten för exempelvis dusch uppgår till ca 8 000 kWh årligen. Utöver detta 

tillkommer även uppvärmning av bostaden. Sammanfattningsvis kan det konstateras att värmebehovet på 

en mjölkgård är stort. 

 

 

Värmebehov på en mjölkgråd Knov.mjölkning på en liten 
mjölkgråd (1-2 anställda) 

AMS-system på en större mjölkgråd 
(4 anställda) 

Diskning och rengöring 114 - 254 kWh/år & ko 130 kWh/år & ko (avser en robot) 

Förvärmning av dricksvatten till kor 15 wh/liter 15 wh/liter 

Uppvärmning av personelutrymmen 
och tappmarmvatten 

3 700 kWh/år 8 000 kWh/år 

Uppvärmning av bostad 
(värme och tappvarmvatten) 

18 000 kWh/år 18 000 kWh/år 
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3 Koldioxid som köldmedium 
 

3.1 Introduktion till koldioxid 

Under de senaste åren har koldioxid blivit ett allt viktigare köldmedium inom ett flertal användningsområden. 

Det främsta skälet till detta är att koldioxid ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv är ett av de få hållbara 

(naturliga) köldmedier som finns att använda i kylsystem.  Till dess stora fördelar hör att det är ett icke 

brandfarligt och icke toxiskt medium, vilket skiljer det från andra naturliga medier såsom ammoniak och 

kolväten. 

3.2 Historia 
Koldioxid är en av dem första köldmedier som upptäcktes. 1850 kom den första applikationen med koldioxid 

som köldmedium (Alexander Twining). CO2 användes huvudsakligen mellan 1890 och 1950. Det var innan 

freonerna infördes på allvar. Mediet CO2 användes främst i stora applikationer såsom fartyg och lager. På 

den tiden var ett ”säkerhet köldmedium” vilket ör lätt att förstå då alternativen var t ex propan och 

ammoniak. Koldioxid återinfördes 1988 av Professor Gustav Lorentzen vid NTNU (Norge) och sedan dess har 

trenden varit uppåtgående.  

3.3 Varför CO2? 
Det finns idag många studier som visar på resultat att koldioxid minskar driftkostnaderna jämfört med 

syntetiska medier. Det är inte så enkelt att det gäller över allt och i alla lägen, men så här långt kan sägas att 

trenden kommer från norra Europa och går söder ut. Som kommer framgå senare så har CO2 större 

termodynamiska fördelar vid lägre omgivningstemperaturer, vilket naturligtvis förklarar intresset i norra 

Europa. Bland de goda egenskaperna kan följande nämnas; 

• Hög volymetrisk köldalstring vilket betyder mindre rör, mindre isolering och mindre kompressorer. 

• God värmeöverföring, vilket ger högre kapacitet med mindre ytor. 

• Lätt att pumpa i applikationer som köldbärare – ofta besparingar på upp till 90 % pumpenergi i 
jämförelse med traditionella köldbärare. 

 
Kombinationen av goda termodynamiska egenskaper, och det viktigaste; att det är ett naturligt medium gör 
CO2 till en intressant kandidat i många kyltillämpningar. 

3.4 Tillverkning & miljöegenskaper 
Koldioxid som används som köldmedium är en restprodukt som återvinns från kemiska processer – i princip 

vid all förbränning uppstår CO2 som kan skiljas ut från rökgaserna. Rå-gasen renas och komprimeras i flera 

steg. Flytande koldioxid lagras och distribueras i behållare under tryck och/eller vid låg temperatur. För 

mindre mängder sker lagringen vid rumstemperatur. Koldioxid kan också levereras som så kallad torris i block 

eller pellets. Torris ger en mycket stor kyleffekt pga sin låga temperatur jämfört med vanlig is och den lämnar 

inga restprodukter. Den används därför ofta som nödkylning i t ex livsmedelsbutiker. 
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3.5 Termodynamiska egenskaper för CO2 

Figur 13  Ett tryck- entalpidiagram för koldioxid. 

Kylteknik handlar i grund och botten om värmetransport. Genom fasändringar av medier kan stora mängder 

energi överföras; nyckeln är att utnyttja fasförändringar i form av kondensation och förångning. CO2 har en 

kritisk punkt då Pc = 73,8 bar vilket motsvarar temperaturen Tc = 31 °C vilket är lägre temperatur i jämförelse 

mot det nuvarande systemet som använder sig av R134a där den kritiska punkten är vid Pc = 37.72 bar vilket 

motsvarar en temperatur Tc = 101°C. Koldioxid har ett högt arbetstryck jämfört med andra köldmedier. 

Spannet för arbetstrycket kan vara mellan 10 bar (vid ca -30ºC mättnadstemperatur) och upp mot 120 bar på 

högtrycksidan.  

3.6 Olika typer av CO2-system 

Principiellt kan sägas att CO2 används i tre olika systemtyper nämligen;  

 1. Pumpcirkulation – dvs. som köldbärare  

 2. Kaskad – i kombination med ett annat köldmedium  

 3. Transkritiska – 100 % koldioxid 

Kort om de olika systemtyperna: 

1. Pumpcirkulationssystem 
I ett pumpcirkulationssystem pumpas CO2 i vätskeform från vätskereceivern till kylobjekten. Här förångas 

ämnet delvis innan vätske-/ångblandningen går tillbaka till vätskereceivern. Ingen kompressor används på 

CO2 sidan. Fördelen med pumpcirkulationen är att det blir enklare konstruktion, driftsäkert, ingen olja i 

systemet. 
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2. Kaskadsystem (Subkritisk kylprocess) 
CO2 (köldmedium) kyls av ett annat kylsystem och återförs som överhettad gas till kaskadvärmeväxlaren. 

Denna lösning används oftast med direkt expansion (DX) i kylobjekten. CO2-processen är i dessa lösningar 

alltid subkritisk, dvs temperatur och tryck ligger under den kritiska punkten men naturligtvis ovanför 

trippelpunkten. 

3. Transkritisk kylprocess 
Processens högtryck ligger ovanför den kritiska punkten. Energianvändningen i transkritiska system påverkas 

i högre grad av omgivningstemperaturen än vad som är fallet för andra kylsystem. Vid låga temperaturer är 

ett transkritiskt CO2-system en av de mest effektiva teknikerna men dess effektivitet sjunker snabbt vid högre 

omgivningstemperaturer. Därför är det viktigt att beakta klimatförhållandena vid planering av system som 

bygger på CO2-transkritiskt. 

3.7 Värmeåtervinning med CO2 

Egenskaperna för värmeåtervinning är goda med koldioxid. CO2-system kan leverera betydligt högre 

temperaturer än konventionella system. Den höga hetgastemperaturen som finns tillgänglig i systemet gör 

att man kan utnyttja detta för t.ex. varmvatten-produktion, diskning (mjölktank), etc.  
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4 Systemutformningar 
 

R134a- och CO2-systemen och uppbyggnaden av dessa kommer att presenteras i detta kapitel. Det innehåller 

både konceptskisser och även testade koncept i verkligheten. Inledningsvis presenteras en övergripande 

beskrivning på vad som ingår i ett kylsystem. 

4.1 Kylsystemets huvudkomponenter 

Kylsystemet består i grunden av fyra komponenter vilka är, kompressor, kondensor, stryporgan 

(expansionsventil) och förångare. Detta gäller oberoende av vilket köldmedium som används. 

Kompressor 

Kompressorn är en specifikt uttagen rotationskompressor för CO2 och dess uppgift är att pumpa samt 

komprimera köldmediet i kretsen. 

Värmeåtervinning (hetgasväxlare) 

Hetgasvärmeväxlaren är en standard plattvärmeväxlare som består av antal plattor i ett paket. Funktionen 

för värmeväxlaren är att överföra värme från köldmediet till det vatten som finns i värmesystemet. 

Kondensor (Gaskylare) 

Kondensorn är den komponent där värme avges från processen och är i denna applikation normalt luftkyld 

och består av rörslingor med flänsar. Om denna komponent i detta fall refereras till som kondensor eller 

gaskylare beror på kylsystemts aktuell drift, dvs om det är i sub- eller transkritisk drift. 

Expansionsventil 

Expansionsventilen har två huvuduppgifter – att upprätthålla tryckskillnaden i systemet samt anpassa 

mängden köldmedium som släpps i förångaren.  

Förångare 

I förångaren skapas ”kylan” eller mer vetenskaplig korrekt transporteras värmen bort, dvs den upptas av 

köldmediet.  
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4.2 Referenssystem med R134a 

Nedan visas den typ av kylsystem som har använts i de referenstester projektet utfört. I grunden är det ett 

produktionssystem med R134a som köldmedium vilket uppgraderats med frekvensstyrd kompressor och 

elektronisk expansionsventil. Inom Wedholms har tester med kapacitetsreglerade kompressorer pågått en 

tid och eftersom dessa är betydligt effektivare än standardproduktionssystemen så får de anses vara en mer 

relevant referens för denna studie. Resultaten från testerna med detta system presenteras senare i 

rapporten.  

 

Figur 14 Konventionellt R134a-system. 

Systemschemat visar t ex en kapacitetsregulator men det är en av de komponenter som kan plockas bort då 

kapacitetsreglerade kompressorer introduceras. Som nämndes ovan så användes också en elektronisk 

expansionsventil vilket är en bättre lösning i system där kyleffekten varierar mycket. 
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4.3 Systemutformning indirekt CO2 – Prototyp I 

Denna prototyp var projektens första ansats att bygga en enkel systemlösning med fokus på att anpassas för 

just mjölkkylningsapplikationen. I grunden har denna systemlösning de 4 grundkomponenterna och utöver 

det en vätskeavskiljare efter förångaren, en intern värmeväxlare och en värmeåtervinningsväxlare. 

Inspirationen för denna design kommer från bilindustrin där och enkla och robusta lösningar prioriteras.   

 

Figur 15 Prototyp 1 indirekt CO2- system. 

4.3.1 System 

Då en koldioxidprocess kräver en speciell typ av högtrycksreglering för att optimera driften så utrustas dessa 

system ofta med en sk högtryckregleringsventil. Som synes har denna process bara en expansionsventil och 

om den styr högtrycket så kan den inte samtidigt styra förångarens köldmediemängd. Således måste detta 

system kunna fånga upp och lagra det köldmedium som inte förångas i förångaren och av det skälet finna 

vätskeavskiljaren. Vidare så är köldmediets tillstånd efter avskiljaren mättat och det är önskvärt att ha 

köldmediet överhettat vilket gör en intern värmeväxlare till en önskvärd lösning.  

4.3.2 Internvärmeväxlare 

Den interna värmeväxlaren är av typen plattvärmeväxlare och placeras mellan varma sidan efter gaskylaren 

och före expansionsventilen, samt den kalla sidan mellan vätskeavskiljaren och kompressorn som synes i 

figur 16. Flödesriktningen i värmeväxlaren i motström för att maximera utbytet.  

4.3.3 Vätskeavskiljare 

Vid utvecklingen av vätskeavskiljaren så finns är huvudfokus naturligtvis på att skilja av vätskan ifrån gasen 

och lagra vätskan i behållaren. Detta är en utmaning med just CO2 då vätskans och gasens densiteter är 

relativt lika vilket försvårar avskiljning. Vidare så måste även oljetransporten hanteras varför en 

återföringsfunktion av densamma måsta arrangeras.   
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Figur 16 Vätskeavskiljaren i CO2-systemet. 

Flera prototyper konstruerades och byggdes innan en tillfredställande funktion erhölls. 

Övriga komponenter framförallt värmeväxlare dimensionerades tillsammans med Alfa Laval. Systemet 

byggdes av Green & Cool baserat på en rotationskompressor och deras egna styrsystem som med lättare 

anpassningar gjorde att prototypen kunde köras. För det vidare utvecklingsarbetet gjordes ett större antal 

anpassningar i styr och reglersystemet samt även vad gäller expansionsventil vad gäller både hårdvara och 

styrning. 

 

 

  

 

1 Casing 

2 Section plate 

3 Section plate 

4 J-tube 

5 Inlet tube 
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4.4 Systemutformning indirekt CO2 Prototyp II - CO2Y 

Prototyp 1 gav dock inte det resultatet som projektet önskade och efter en del uppgraderingar av 

komponenter så valdes då att gå över till en anpassning av ett produktionssystem.  Motivet var att dessa 

enheter på sikt kommer att tillverkas i stora serier och det kommer att bli billigare att göra lättare 

anpassningar dessa än att tillverka en egen variant i små serier. 

.  

Figur 17 CO2-system indirekt med en G&C COY2-enehet. 

Projektet gick vidare med en sk CO2Y från Green & Cool. I figur 18 så visas detta i en indirekt systemlösning 

med en AKVH-ventil från Danfoss med tillhörande styrning som jobbar mot en överhettning ut ur förångaren.  

Fördelen med denna systemutformning är att det är en beprövad metod. Men dock förloras en viss 

effektivitet då systemet förångningstemperatur blir lägre än om det skulle jobba en flödande förångare utan 

överhettning ut från förångaren 
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4.5 Systemutformning CO2 DX med AKVH ventil - Prototyp II 

I figur 18 nedan så visas hur ett direkt CO2-system baserat på en COY2-enhet och en integrerad förångare 

skulle kunna se ut. 

Figur 18 CO2-system DX. 

Detta möjliga system vilket inte testades av projektet skulle vara relativt konventionellt – för att vara CO2 – 

med en DX förångare som styrs på överhettning. Detta system skulle i grunden påminna om dagens 

produktionssystem vad gäller överhettningsstyrning men ha den nackdelen att det ökar behovet av 

förångaryta. Av detta skäl så önskas en flödande förångarlösning. 
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4.6 Systemutformning indirekt CO2 CO2Y ventil och VåV - Prototyp II 

I figur 19 så visas en annan systemlösning där värmeåtervinningskretsen integrerats. Det fanns ingen 

förberedd funktion för detta utan detta utan projektet tog fram en egen VåV-modul bestående av en 

värmeväxlare och en by-passventil. Den sistnämnda har funktionen att leda förbi den varma gasen då inget 

värmebehov föreligger då det annars finns en risk att man kokar vattnet i återvinningskretsen.  

 

Figur 19 CO2-system indirekt med VåV. 

Styrmässigt finns heller ingen funktion i COY2-enheten utan även detta fick utvecklas tillsammans med Carel 

som i övrigt levererat styren till denna enhet. Som bekant varieras högtrycket i de flesta kylsystem för att 

anpassa återvinningen och så är även fallet för CO2-system. I första läget sattes vid VåV-drift ett fast högtryck 

vilket naturligtvis gör att energiåtgången till kompressorn ökar betydligt. I förlängningen ska en inbyggd och 

anpassad styrfunktion justera nivån på högtrycket efteråtervinningsbehovet.  

4.7 Systemtillägg Prototyp II 

4.7.1 Värmeväxlare -VåV 

VåV-värmeväxlaren är också av typen plattvärmeväxlare som används i systemet för att överföra värme 

mellan den kylsystemets varma sida och återvinningskretsen. Värmeväxlaren placeras mellan kompressorn 

och gaskylaren och dess ”av och på”-funktion styrs med hjälp av en 3-vägsventil. Den ”kalla” sidan till vilken 

värmen överförs är mellan ackumulatortankens inner slinga och vattnet som tas direkt från vattennätet. För 

att få en effektiv värmeöverföring som möjligt så är flödesriktningen i värmeväxlaren sk motström. 

4.7.2 Ackumulatortank 

Ackumulatortanken i testsystemet valdes till storleken 300 l och den används för att i praktiken lagra 

varmvatten för till exempel diskning av tanken, uppvärmning av lokaler, generell diskning som redovisats 
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tidigare i rapporten. Mer om hur gick till kommer att tas upp i resultatavsnittet där vi även testproceduren 

visas.  

4.8 Systemutformning indirekt CO2Y - Prototyp III 

Ytterligare en systemlösning utvecklades och testades och det var den sk indirekta lösningen där en 

mjölkyltank anpassades för att kunna kylas med köldbärare. Fördelen med denna lösning är att den inte 

behöver en CO2-förångare utan den befintliga R134a-förångaren anpassades för ändamålet. Fördelen med 

detta var att systemtester med VåV, vätskeavskiljare och andra typer av expansionsventilstyrningar kunde 

påbörjas innan den tankbaserade CO2-förångaren var färdig.  

 

Figur 20 CO2-system indirekt-HBX 

Detta system utrustades likt Prototyp 1 och 2 men också med en tidigare oprövad styrning till 

expansionsventilen – den sk HBX-sensorn (beskrivs nedan). Detta för att kunna ha förångardrift med 0 K 

överhettning ut ur förångaren det vill säga en flödandeförångare. Detta är önskvärt då effektiviteten ökar i 

systemet när förångningstemperaturen kan höjas jämfört med motsvarande förångare som har 

överhettningsstyrning. 

4.8.1 HBX-sensorn 

Den sk HBX-sensorn är en speciell sensor som kan mäta ånghalten ut ur en förångare vilket i sin tur bidrar till 

att man kan utnyttja förångaren bättre. Målet för projektet var från början drift med 0 K överhettning och 

ett minimalt vätskeutkast eller möjligen en väldigt liten överhettning. Med detta så finns också möjligheten 

att kunna höja förångningstemperaturen och på så sätt effektivisera kylprocessen. Utöver att 

driftförhållandena kan förbättras så kan även förångarens storlek minskas då överhettningsytan kan utgöra 

upp till 50% av förångarytan. I denna applikation är förångaren en relativt dyr komponent då den måste 

anpassas för högt tryck så att kunna minimera ytan är naturligtvis intressant.  
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Figur 21 HBX-sensor placerad i utloppet på en förångare. 

Sensorn mäter ånghalten genom att använda den dielektriska konstanten för gas och vätska i den två-

fasblandning som idealt lämnar förångaren. På så sätt kan voiden bestämmas och i och med det känner man 

ånghalten. Med placeringen i utloppet kan man på så sätt reglera t ex en expansionsventil för att släppa på 

”lagom” mycket köldmedium.  

 

Figur 22 Schematisk illustration av skillnad mellan överhettning- och ”x”-reglering (HB Products 2018).  

Denna typ av sensor har använts i ammoniaksystem under flera år – med goda erfarenheter! Detta var första 

gången sensorn användes i ett verkligt CO2-system. Tillverkaren HB Products från Danmark hade börjat 

utvecklingen strax innan projektet fick kontakten men detta blev ett bara tillfälle för båda parter att testa 

denna intressanta sensor.  

Då denna lösning per definition ”kokar över” så måste det finns en anordning för att hantera den andel vätska 

som kommer ut ur förångaren. I detta fall valdes att använda en vätskeavskiljare eftersom den redan var 

utvecklad och utprovad inom projektet. Om styrningen med HBX-sensorn kan optimeras vidare så kan det 

tänkas att endast en intern värmeväxlare kan göra jobbet. Prototyperna som användes i projektet hade en 

inbyggd styrenhet som kopplades direkt till expansionsventilen, vilket var praktiskt då ingen extern eller 

ytterligare styrning för expansionsventilen var nödvändig. 
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4.9 Systemutformning DX med HBX - Prototyp IV 

Detta är den systemlösning och koncept som projektet hade som slutmål, vilket vad gäller den kalla sidan 

inkluderar den i tanken integrerade CO2-förångaren samt styrning i kombination med HBX-sensorn.  

 

Figur 23 Schematisk bild av CO2-system DX- med HBX-sensor. 

Lösningen hann tyvärr aldrig testas komplett eftersom den integrerade CO2-förångaren inte blev klar i tid till 

projektets slutrapportering.    

 

Figur 24 Prototypplåt med testmönster samt ritning för den tilltänkta förångaren. 

Förångarens utformning och tester av densamma behandlas vidare längre fram i rapporten. 
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5 Testmetod och utförande 
 

Utgångspunkten för testerna har varit att optimera energianvändning vid kylning av mjölk under ett 

mjölkningsförlopp genom att använda en kapacitetsreglerad kompressor. Begreppet mjölkningsförlopp 

syftar till processen där korna mjölkas och den varma mjölken sedan kyls i tanken. För att simulera detta 

förlopp konstruerades ett testsystem med tillhörande mätutrustning med syfte att mäta energianvändningen 

för respektive testobjekt. 

Kapitlet beskriver testmetoden och genomförandet av dess tester som utfördes i Wedholms testlab. Kapitlet 

inleds med en grundläggande beskrivning av utgångspunkten för testerna och testmetoden. Därefter följer 

en ingående redogörelse av testsystemens testutförande.  

5.1 Mätutrustning 

Kylsystemet instrumenterades med en ClimaCheck prestandaanalysator i syfte att övervaka kylanläggningens 

prestanda vid de olika testerna. En ClimaCheck- enhet gör det möjligt att åskådliggöra hela kylprocessen och 

presentera denna i realtid samt givetvis spara all information och analysera resultaten vid ett senare tillfälle. 

Ett ClimaCheck-system består av en mängd sensorer, bland annat tryck- och temperaturgivare som monteras 

på kylsystemet.  

  

    Figur 25 Kylsystemet instrumenterades med ClimaCheck. 

Därefter monteras även effektmätare som mäter den tillförda effekten till kompressorn och även summerar 

energin till denna. Kylsystemet är därmed fullständigt definierat och kan behandlas samt presenteras av 

mjukvaran. Bilden ovan visar mjukvaran som gör det möjligt att kontinuerligt följa kylprocessen i realtid men 

även behandla insamlade data. 
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5.2 Testprocedur  

5.2.1 Robotmjölkning 

Testsystemet och själva testförfarandet utvecklades med målet att simulera ett automatiskt 

mjölkningsförlopp, s.k. robotmjölkning. Anledningen till att denna mjölkningsmetod valdes som 

utgångspunkt var att mjölkning med robot blir allt vanligare bland mjölkproducenterna. Som beskrivits i 

bakgrundskapitlet så innebär robotmjölkning att den varma mjölken tillförs tanken under korta intervall men 

hela tankfyllningsprocessen är sker under en längre tid.  

 

Figur 26 Schematisk skiss av testsystemets utformande och testmetodens utgångspunkt 

I syfte att efterlikna händelseförloppet vid mjölkning med robot konstruerades ett testsystem där varmt 

vatten (35 °C) tillfördes mjölktanken i intervaller om 16 liter per minut, 5 gånger i timmen. Varmt vatten 

användes som ett substitut för mjölk då egenskaperna är väldigt snarlika varandra. Den varma mjölken skulle 

därefter kylas till en temperatur på 3–4 °C (se figur ovan). Under varje timme skedde därmed 5 påfyllningar 

á 16 liter med motsvarande 11 minuters pauser mellan respektive fyllning. Ett test pågick i regel under två 

dygn varvid nästan 4000 liter varmt vatten tillförts mjölktanken under perioden. 

 

Figur 27 Bild av mjölksimulatorn (TV) och mjölktanken (TH). 

Mjölksimulatorn tillförs kallt vatten i botten vilket värms till ca 60°C och med hjälp av en blandningsventil på 

toppen så blandas varmt och kallt vatten till önskad temperatur, vilket här är 35°C. Flödet justerades in med 

en strypventil och en magnetventil som kontrollerades av en timer reglerar sedan intervall och fyllningstid. 

Tillförd mjölk (varmt vatten) mäts i tilloppet så att repeterbarheten kan följas upp. 
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5.2.2 Testprocedur värmeåtervinning 

För att kunna utvärdera värmeutvinningen så installerades en värmeåtervinningskrets bestående av en 

ackumulatortank, cirkulationspump och flödesmätare. Det installerades även temperaturgivare för att kunna 

övervaka och utvärdera effekten hos värmeväxlaren samt loggning av uppvärmningscykel. 

 

Figur 28 VåV-krets schematiskt (TV) och installerad i labbet (TH). 

5.3 Testmetod Prototyp I - Indirekt 

Det första steget för att starta testerna var att utveckla en simulator för att kunna genomföra ett test på det 

första CO2-kylsystemet (Prototyp I). Med hjälp av en mjölktankssimulator som artificiellt tillför värme till 

kylsystemet så kan CO2-systemets utvärderas i drift. Det första testerna handlade om indirekt 

systemlösningar så simulatorn bestod av en köldbärarkrets med pump, värmare, expansionskärl och annat 

som behövs för funktionen. För att möjliggöra olika testscenarier och säkerställa systemets drift, 

instrumenterades systemet med olika givare för att kunna mäta tryck, flöden, energi, temperatur och effekt. 
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Figur 29 Mjölktankssimulatorn schematiskt (TV) och installerad i labbet (TH). 

 

5.4 Testmetod Prototyp II – indirekt 

I nästa steg ersattes den föregående prototypen med en modifierad kylenhet som bygger på en CO2Y MT50 

från Green & Cool. Kylaggregatet kördes i en första test mot samma mjölkkrets som visas i föregående kapitel. 

En ClimaCheck-enhet användes för att utvärdera drift i de olika driftlägena. Efter goda testresultat från 

simulatorn så sammankopplades aggregatet indirekt mot den fullskaliga tanken som anpassats för indirekt 

drift, dvs med köldbärare. Utifrån denna uppställning kunde nu en större analys göras där man kan utvärdera 

driftförhållandena under en komplett testcykel, dvs 48 timmar vilket speglar verkliga förhållanden. 

 

5.5 Testmetod Prototyp II – indirekt med VåV 

Som tillägg till de indirekta testerna så gjordes också tester av VåV-lösningen. Under de första körningarna 

med VåV-kretsen inkopplad så uppnåddes inte den önskade temperaturen. Detta berodde på att den 

modifierade CO2Y-enheten inte hade någon styrfunktion för detta. De resulterade i att högtrycket fick 

regleras manuellt.  

Figur 30 CO2Y MT50 indirekt med fullskalig kyltank. 
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5.6 Testsystem Prototyp III – indirekt + HBX-sensor 

Det indirekta CO2-systemet (Prototyp II) vilket beskrivits ovan utrustades också med den sk HBX-sensorn för 

att i praktisk drift utvärdera funktionen. Det betyder att den styrde en Carel-expansionsventil och förångaren 

var den plattvärmeväxlare som använts under alla sk indirekta tester med prototyp II. 

 

Figur 31 HBX-sensorn installerad efter förångaren i prototyp III. 
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6 Designberäkningar DX förångare 
 

Som beskrivits tidigare så var en av projektets huvudutmaningar att konstruera en förångare som både hade 

prestanda och hållfasthet enligt projektmålen men som också var möjlig att producera på ett ekonomiskt 

rimligt sätt. En av de grundläggande parametrarna för den termodynamiska prestandan beror på kanalernas 

diameter respektive längd. Designstudien innefattar därför definition av kanalernas utformning för att klara 

kraven.  

6.1 Kanalhöjdsberäkningar av förångare 

Förångaren består av kanaler vilka formas genom att två plåtar svetsas mot varandra och sedan ”blåses upp” 

vilket skapar en nära oval kanal med betydligt större bredd än höjd. Nedan visas en provplåt med ett 

testmönster där svetsprocessen utvärderats.  

 

Figur 32 Provplåt med kanalmönster. 

För att kunna dimensionera förångaren så beräknades den hydrauliska diametern, dh, ut på de linjekanaler 

som kommer att användas. Det görs ut ifrån följande sambandet: 

𝐶𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 =
𝑟(𝑏 − 𝑠) + 𝑠 ∗ ℎ

2
 

Cirkelsegmentet motsvarar tvärsnittsarean på den kanal som skapas, för att få ut en diameter från detta så 

krävs följande formel:  

dh =
𝐶𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑥 4

𝑣ä𝑡𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛
 

Den hydrauliska diametern används sedan i de termodynamiska sambanden för att beräkna t ex tryckfall och 

värmeöverföring. 
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6.2 Dimensionering av förångarkonstruktion 

Under utformningsprocessen av förångaren så fanns vissa begränsningar till vad som kunde skapas utefter 

de tryck som systemet arbetar vid. Det dimensionerande trycket på CO2-systemets förångare ligger som 

tidigare nämnts vid 80 bar, vilket motsvarar cirka 3 gånger högre tryck än för R134a. En annan faktor är att 

tillverkningskostnaden kan bli för hög om man skulle anpassa punktmönstret för CO2-trycket och dessutom 

kan fördelningen av köldmediet ske okontrollerat. Det har gjort att den nuvarande lösningen på 

förångarmönstret blivit till en kombination av linjesvetsade kanaler och det triangelformade mönstret som 

tidigare använts. Dock har avståndet fått reducerats vid det triangelformade mönstret då det styrs av 

kanalbredden men även designtrycket.  

 

Figur 33 Förångarutformning #1 

För att säkerställa hållfastheten hos förångaren så kommer den tänkta förångaren att genomgå ett 

hållfasthetsprov samt ett sprängprov. Detta är specificerat genom anvisningar från arbetsmiljöverket vid 

tillverkning av tryckbärande anordningar (AFS 2016:1). (Arbetsmiljöverket, 2016) 

Utifrån AFS2016:1 så skall förångaren ha ett täthetstryck som är dimensionerande trycket (80bar) gånger 

1,43 vilket blir 114,5 bar och det gör att erforderligt sprängtryck blir cirka 200 bar. 

6.3 Förångarbelastning 

Med hjälp från professor Eric Granryd så beräknades tryckfall, kanallängd, antal kanaler med mera ut för att 

hantera den föreskrivna kyleffekten.  Efter flera förslagsritningar och praktiska prover så valdes den bästa 

framtagna utformningen på förångaren såsom i figur 27. 

De förutsättningar som antogs vid utformningen var en tankdiameter på ca 1,7 m vilken har en längd på ca 

2,55 m. Arbetstemperaturen i tanken när den är i drift skall vara <+4°C. I mjölkkyltanken finns en omrörare 

som ger mjölken en viss hastighet ut med tankens botten. Det förutsätts att mjölkhastigheten utmed den 

kylande ytan är ca 0,3 m/s och detta uppskattas ge ett värmeövergångstal mellan mjölk och tankvägg om ca 

800 W/(m2 K). 
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För bästa kyleffekt så förutsätts att tanken är isolerad med 50 mm isolering med värmeledningstal ca 0,04 

W/(m K). I en omgivning med temperaturen 20°C ger detta en värmeinläckning på ca 230 W. 

Normal värmelast från mjölk motsvarar 16 liter mjölk (35°C) 5 gånger per timma vilket ger ett genomsnittligt 

kylbehov för nedkylning till 4°C som är ca 2900 W. Total normal värmelast är alltså ca 3130 W. 

Dimensioneringen görs så att man ska klara denna last med en förångningstemperatur av ca 0°C. 

6.4 Förångarutformning CO2  

I den lösning som visats tidigare i rapporten på förångarutformning (se figur 27) så har kanaltyp ”2” använts 

i horisontalriktningen. Kanaltyp ”2” har en svetsbredd på 19 mm som motsvarar en strömningsyta för 

köldmediet på 13,46 mm2
 vilket gör att man får en hydraulisk diameter på 1,41 mm. Avståndet mellan 

kanalerna har satts till 19+1 = 20 mm. 

Totalt läggs 32 kanaler längs utmed tankens botten. Dessa ordnas så att strömningen sker i fyra parallella 

kanaler som således kan omräknas till åtta pass. Kylytan är då (32*20*2,4) = 1,54 m2 till mjölken. 

För omlänkningssektionerna (där strömningen på köldmediesidan byter riktning) kan det till exempel 

utformas med två kanaler av typen ”3”. Detta förenar fyra plus fyra kanaler av typ ”2”. Kanaltyp ”3” har en 

svetsbredd på 23 mm som motsvarar en strömningsyta för köldmediet på 22,3 mm2 vilket ger en hydraulisk 

diameter på 1,92 mm.  

 

Figur 34 Förångarutformning #1.2 

Inlopp och utlopp för köldmediet ordnas i fälten överst och underst till vänster i ritningen. För att säkerställa 

att oljan återförs tillsammans med köldmediegasen till kompressorn bör diametern på utloppsröret vara 

högst ca 11 mm. Till exempel skulle ett utloppsrör med innerdiameter 7 mm för en 1,5 m lång sugledning få 

ett tryckfall motsvarande omkring 0,1°C sänkning i mättningstemperatur och vid val av ett 8 mm rör blir 

tryckfallet ungefär hälften (dvs ca 0,05°C). 
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6.5 Designstudie 

Då trycket är så högt ställer det krav på hållfastheten. För att få en uppskattning av huruvida materialet och 

svetsningar kommer att bete sig vid uppblåsning, gjordes en FEM-analys (finit element metod) med hänsyn 

till materialegenskaperna samt enligt förordningen AFS 2016:1 angående hållfasthets- och spränggränser för 

konstruktionen. 

6.5.1 FEM 

FEM är ett verktyg för att kunna hantera stora och komplicerande beräkningar på en konstruktion. Vid en 

designstudie är det möjligt att se med hjälp av en simulering huruvida konstruktionen kommer att bete sig 

under dess tänkta drift när den utsätts för laster. På så vis kan dimensionering av konstruktionen bekräftas 

eller om produkten behöver en ny utformning. 

6.5.2 Analysdata FEM beräkningar på trycksättning av kylkanalutformning 1 

6.5.2.1 Test 1 

Utifrån en förenklad modell skapas en uppskattning som visar hur trycksättningen i förångaren kommer att 

påverka resultaten vid formningsprocessen. Figuren visar det mest belastade området på modellen vilket har 

antagits varit ett skarpt hörn. Det visar att en singularitet uppstår och för att kunna skapa en mer 

verklighetstrogen beräkning så kommer de skarpa hörnen att bortses från i beräkningarna. 

 

Figur 36 Max stress1.1 
Figur 35 Max deformation 1.1 



  Energieffektiv mjölkproduktion 
  2018
   

46 
 

Figur 29 ovan visar det mest belastade området vid trycksättning. Dock så visar det sig att den maximala 

deformationen på denna analys blir cirka 6,25 mm. Vilket inte är trovärdigt resultat utifrån de tester som 

gjorts, men det ger en indikation för hur det fortsatta arbetet kring simuleringsoptimeringen skall fortgå. 

6.5.2.2 Test 3 

För att se hur plåtarna kommer att bete sig vid trycksättning så skapades en förenklad modell i solid för att 

se hur modellen reagerar när den beräknas med avseende på böjning, förskjutning och tänjning. Detta 

medför också att modellen kommer att överensstämma mot verkligheten och ge en god bild av hur plåtarna 

kommer påverkas när de utsatts för tryck. (Se figur 31) 

 

Figur 37 Solid Mesh 1.3 

Efter simuleringen visar det sig att den maximala deformationen på modellen blir cirka 2.87 mm. Dock har 

tidigare erfarenhet visat att plåten drar sig tillbaka efter trycksättning, vilket kommer tas hänsyn till i 

slutresultatet.  

Figur 38 Max deformation 1.2 
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6.5.2.3 Test 4 

Utifrån de tester som gjorts visar det sig att deformationen inte verkar trovärdig. Spänningsanalysen visar 

också att valet med rundade hörn inte är optimalt därav behöver testmodulen konstrueras om. I figur 33 

Total stress 1.2 så uppstår det höga spänningar i hörnen där den tänkta svetsningen är. För att få en mer 

verklighetsförankrad analys så kommer fortsatta tester att ske med en mer utvecklad modell. 

  

Figur 39 Total stress 1.2 

6.5.3 Analysdata FEM beräkningar på trycksättning av kylkanalutformning 2 

6.5.3.1 Test 1.2 

En vidare realisering av förångaren kommer att visa hur trycket påverkas i en större enhet. Första skedet 

kommer dock endast visa uppblåsningen av kanalerna. Max spänning vid trycksättning QC (quick check) visar 

här att de kritiska områdena är vid svetslinjen vilket liknar resultatet av den förenklade modellen som 

studerats tidigare. 
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Figur 40 Max spänning vid trycksättning QC 

Figuren ”Max spänning” vid trycksättning QC, ovan, visar att materialet håller sig inom brottgränsen och ger 

en önskad deformation. Bildningen av hög spänning kvarstår i svetslinjerna vilket även har tagits tillhänsyn 

till under analysen men resulterar ändå i en förhöjd spänning. Då denna analys är körd med en snabb koll så 

ger detta en god första anblick på ett slutresultat. Följande inställningar med en högre beräkningsgrad visas 

i figuren nedan Max spänning vid trycksättning. 

 

 

 

Figur 41 Max spänning vid trycksättning 
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Figur 42 Max spänning vid trycksättning 

Figuren ovan visar hur kanalerna tar form vid deformering och från denna analys kan det konstateras att 

plåtarna håller vid det tänkta trycket och uppfyller kraven angående hållfastighet och sprängtryckstalet. 

6.6 Provplåtsanalys 

Vid testningen av den nya designen så tillverkades två typer av provplåtar. Ifrån dessa tester beräknades den 

hydrauliska diametern fram samt att svetsningen kontrollerades efter uppblåsning för att säkerställa mot 

den beräknade uppskattning som gjorts. Efter analysen på dessa två plåtar så konstaterades att ytterligare 

tre plåtar ska tas fram för att bekräfta täthetstryck och sprängtryck. När väl det är bekräftat så är nästa steg 

att tillverka en fullskalig förångare som kan kopplas samman med det tänkta DX systemet som presenterades 

tidigare i rapporten i systemutformningar. 

6.7 Flödesanalys 

För att visuellt kunna se hur mediet kommer bete sig i förångaren så har en 3D-modell skrivits ut i en 3D-

skrivare. Med hjälp av en pump så pumpas det in färgat vatten i förångarmodellen för att bekräfta hur 

flödesfördelningen i mönstret ter sig. 

6.7.1 Testning av flöde 

Under testet visar det sig att omlänkningssektionerna samlar mediet innan det sker en jämn fördelning ut i 

kanalerna i figur 37 ses förloppet. 

Mediet antas, efter denna förenklade studie, kunna ha en jämn fördelning mellan omlänkningssektionerna 

och kanalpassen över hela förångaren. Detta var ett positivt resultat som bekräftar att kanalutformningen 

verkar fungera som det är tänkt – i vart fall med enfasmedium. 

Figur 43 Flödesanalys 



  Energieffektiv mjölkproduktion 
  2018
   

50 
 

6.7.2 Flödestest 2 

Det gjordes vidare test med riktiga förångarsektioner vilket inte nödvändigtvis var fullstora men likväl hade 

de den principiella utformningen av kanalerna med avseende på kanalbredd, omlänkningssektioner, mm.  

För att verifiera den verkliga konstruktionen så användes blåsning med upphettad tryckluft. Figuren nedan 

konfirmerar att den heta luften sprider sig jämnt igenom förångaren.  Det sker en liknade fördelning som 

flödesanalysen visade som visas i avsnittet ovan. I med detta känns det tryggt att strömningsfördelningen 

ur en termodynamisk synvinkel verkar vara tillfyllest. Men som indikerats ovan så är det först när testerna 

med verkligt köldmedium i två-fas genomförs som den slutliga bekräftelsen kommer.  

Figur 44 Flödestest 2 med het tryckluft i en skarp förångarplåt. 

Den varma luften injekteras som synes i bilden ovan i det övre vänstra hörnet. Det kan sen ses hur värmen 

sprider sig relativt parallellt i kanalernas längdriktning. Detta får ses som ytterligare an skarp indikation på 

att flödet är likvärdigt i de parallella kanalerna.  
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7 Testresultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas de resultat som projektet producerat vad gäller teknisk testning såsom 

referenstesterna med R134a, CO2 – systemen med dess olika utföranden som beskrivits ovan men även den 

förångarutveckling som gjorts. Med referenstester avses här de tester som gjordes med det R134a-baserade 

referenskylsystemet som anpassats för drift med kapacitetsreglerad kompressor.  

Ett övergripande godhetstal (specifik energianvändning) används för jämförelsen vilket är total tillförd el-

energi till systemet (tanken) i sin helhet utslaget på den nedkylda mjölkvolymen. Av praktiska skäl så används 

enheten ”kWh/100 l mjölk” så det blir ett jämförelsetal i storleksordningen 1-3 kWh/100 l mjölk. 

7.1 Referenssystem – R134a 

Med kapacitetsreglering (i detta fall genom frekvensstyrning av kompressorn) anpassar man kyleffekten till 

det aktuella behovet. Detta leder först och främst till en energibesparing jämfört med ett on-/off-reglerat 

system. Dessutom blir mjölkkylningsprocessen mer stabil och antal start/stopp i systemet minskar. 

Mjölktemperaturen tillsammans med förångningstemperaturen är återkopplingen till frekvensomformarens 

reglering.  

 

Figur 45 Mjölktemperatur (°C) och kompressoreffekt (kW). 

Figuren ovan visar hur regleringen av mjölktemperaturen närmare sig sitt börvärde och blir stabilare ju längre 

processen går. För testet som ses i figuren ovan så ligger förångningstemperaturen runt 0°C och kondensering 

på ca 30°C. 

I detta referenstest kom energianvändningen ned till ca 1.5 kWh/100 liter genom att anpassa styrningen, inte 

bara av kompressorn, utan också kondensorfläktarna. I tabellen nedan visas ett par av de vidare tester som 

genomfördes och vilken specifik energianvändning de resulterade i. 
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Tabell 2 Testdata för två olika tester med referenssystemet (R134a och frekvensstyrd kompressor).. 

 

Resultaten från tabellen ovan visar hela kyltankssystemets energianvändning inklusive kompressor, fläktar, 

reglering, etc. Dessa tester genomfördes utan värmeåtervinning och i normal omgivningstemperatur, dvs. ca 

20°C. 

7.1.1 Värmeåtervinning med referenssystemet 

I detta avsnitt redovisas data från värmeåtervinningstester med ett sk ”produktionssystem” vilket är ett on-

off-reglerat system tillsammans med data från ”referenssystemet”, dvs med kapacitetsreglerad kompressor. 

Jämförelsen är härstammar från en tidigare undersökning (Rogstam & Beani 2014). Resultaten visas här för 

att illustrera inverkan av kondenseringstemperaturen som i on-/off systemet är minimum 40°C medan den i 

frekvensstyrningsfallet ligger på ca 30°C. 

Som redogjorts för tidigare så är en värmeåtervinningssystemet uppbyggt av en 300 l ackumulatortank 

kopplad till kylsystemets hetgasväxlare. Laddningen av VåV-tanken sker med hjälp en slinga, dvs. tanken 

värms indirekt. Temperaturen mäts på värmebäraren samt i tanken på två nivåer där den högst upp är den 

som redovisas i resultaten nedan.  

Två tester har gjorts och anledning var den låga kondenseringstemperaturen i det frekvensreglerade fallet. 

Konsekvensen blev att hetgas-temperaturen blev så låg att återvinningstemperaturen i sin tur blev betydligt 

lägre än i produktionssystemet, dvs. det on-/off-reglerade. För att kompensera för detta och se potentialen 

i att eventuellt reglera kondenseringstemperaturen med kondensorfläktarna så gjordes de olika testerna. 
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Figur 46 Temperaturer vid VåV-test av R134a-system – vattentemperaturer vs vänstra y-axeln och kondensering vs höga y-axeln. 

Som kan ses i figuren ovan så blev VåV-temperaturen i tanken blygsamma 37°C. Detta pga av att kylsystemet 

regleras ned maximalt i kyleffekt och får i och med det en mycket låg kondenseringstemperatur (ca 30°C). Då 

produktionssystemet (on-/off) arbetar med en i det närmaste fast kondensering runt 40°C så kan det 

naturligtvis ge en högre temperatur då dess hetgastemperatur kommer vara högre. I testet som kallas 

”normal” har kondensorfläktarna reglerats ned så att kondenseringstemperaturen ska stanna runt 40°C, 

vilket också syns tydligt på den uppnådda VåV-temperaturen. Med den högre kondenseringen så uppnås en 

maximal temperatur i tanken på ca 46°C.  

Dessa temperaturnivåer är inte speciellt imponerande om man betänker hur behoven ser ut vad gäller 

diskvatten och andra värmebehov på gården, vilket diskuterades i bakgrundskapitlet. Mot denna bakgrund 

ska senare testerna med CO2-systemet betraktas där återvinningstemperaturerna potentiellt blir betydligt 

högre. 
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7.2 Resultat CO2-system, Prototyp I - III 

I följande kapitel redovisas testerna med de aktuella CO2-systemen: indirekt med AKVH-ventil och indirekt 

med HBX-sensor och det görs även jämförelse med referenstesterna (R134a). Upplägget är att gå från 

övergripande energiresultat och sedan gå mot mer en detaljerad nivå för att visa de underliggande 

parametrarna. Samtliga tester är utförda enligt den tidigare beskrivna ”robottestproceduren”, dvs. 16 liter 

35-gradig mjölk vilken levereras 5 gånger per timme. 

7.3 Funktion och prestanda 

7.3.1 Indirekt Prototyp I 

Målet med prototyp 1 var att bygga ett enkelt system som var anpassat för att göra bara just det som krävs i 

en mjölkkylapplikation. Andra kylaggregat som ska fungera i många olika miljöer och för allehanda 

applikationer måste utrustas för alla eventualiteter vilket inte skulle vara fallet här. Som synes i 

principritningen nedan så har denna enkla process bara en expansionsventil och om den styr högtrycket så 

kan den inte samtidigt styra förångarens köldmediemängd. Således måste detta system kunna fånga upp och 

lagra det köldmedium som inte förångas i förångaren och av det skälet finns vätskeavskiljaren. Vidare så är 

köldmediets tillstånd efter avskiljaren mättat och det är önskvärt att ha köldmediet överhettat vilket gör en 

intern värmeväxlare till en bra lösning. Det senare inte minst för att skapa högre temperaturer efter 

kompressorn av värmeåtervinningsskäl.  

 

Figur 47 Prototyp 1 under installation i testlabbet. 

Testkörningarna med prototyp 1 var utmanande i det att expansionsventilen inte var anpassad för att vara 

kombinerad högtrycksregulator och expansionsventil. Den hade inte riktigt rätt karaktäristik. Vidare så blir 

volymförhållandet mellan hög- och lågtryckssida i ett dylikt system en kritisk parameter på så sätt att 

köldmediemängden (i vikt) på högtrycksidan varierar vådligt mycket beroende på just trycket. Dessa 

variationer måste tas upp genom ackumulering på systemets lågtryckssida – i detta fall med hjälp av 

ackumulatorn (vätskeavskiljaren). 
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Vid stabil drift visade systemet upp lovande resultat men det gick inte med föreliggande design att nå den 

stabila driften tillräckligt snabb. Vidare så krävde detta en kontinuerlig justering av fyllnadsmängden vilket är 

oerhört opraktiskt. Det lades ned mycket tid på att försöka hantera dessa stabilitetsproblem med hjälp av 

styrsystemet men det var inte möjligt att lösa på något praktiskt sätt. Lösningen hade sannolikt varit att i 

grunden ta ett nytt tag för hela systemet där ackumulatorvolymen skulle behöva utökas samtidigt som 

högtryckssidans volym eventuellt skulle minskas.   

Samtidigt som projektet hade utvecklat denna prototyp så gick marknaden in i ett nytt skede med ”billiga” 

sk ”condensing units” baserade på rotationskompressorer och betydligt större tillverkningsvolymer. I ljuset 

av detta så framstod inte detta koncept längre som så ”enkelt och billigt” som när projektet initierades. Givet 

de tekniska resultaten och marknadssituationen så beslutades att lämna prototyp 1 och göra en anpassad 

version av en condensing unit istället. Dessa enheter fanns och kommer i än högre grad att finnas tillgängliga 

från många olika tillverkare i framtiden och kostnaderna kommer att vara mycket konkurrenskraftiga.  

7.3.2 Vätskeavskiljaren 

Det kunde tidigt konstateras att vätskeavskiljaren inte fungerade som det var tänkt. Detta ledde in på ett 

parallellt utvecklingsprojekt då inte vätskeavskiljaren klarade av att avskilja vätskan från gasen tillräckligt 

effektivt. Den föreföll heller inte kunna lagra den buffertmängd medium som var nödvändig.  

Den första avskiljaren till systemet bestod av ett rakt inloppsrör och ett J-rör till utlopp med ett returhål för 

oljeåterföringen. Detta utvecklades i en första omgång där oljeåterföringshålet reducerades samt att 

skiljeväggar lades till. Det visade sig ge ett bättre resultat men dock inte tillräckligt så i nästa omgång av 

utvecklingen, reducerades oljeåterföringshålet ytterligare samt att en modifiering kring mellanväggarna och 

en riktare på inloppsröret installerades. 

 

Figur 48 En av vätskeavskiljarprotyperna öppnas och inspekteras. 
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7.3.3 Prototyp II - Indirekt med AKVH-ventil 

Testresultaten nedan kommer från den sk Prototyp II vilken bygger på en anpassad G&C COY2. Resultaten 

jämförs med referenssystemet, R134a, med kapacitetsregalerad kompressor. När det gäller systemets 

huvudsakliga funktion, dvs. att kyla ned mjölken så kan det snart konstateras att de uppfyller de krav som 

finns på nedkylningstid.  

I graferna under presenteras data där förångaren styrs med en konventionell Danfoss AKVH-ventil med ett 

inställt värde på 8 K i överhettning ut ur förångaren för att inte kompressorn skall ta skada. Detta gör också 

att förångningstemperaturen blir något lägre än önskvärt vilket bidrar till en högre energianvändnig för 

kylsystemet än om överhettningen hade kunnat vara t ex 0 K.  

 

Efter cirka två timmar så når båda systemen samma temperatur för att sedan hålla mjölktemperaturen på 
samma nivå för resten av testet. Det kan tilläggas att temperaturen ovan mäts i tanken dvs. direkt i den 
aktuella mjölken, medan regleringens temperaturkännare sitter på innertankens utsida. 
 
För att vidare belysa det indirekta CO2-systemets funktion så plottas nedan köldbärar-, förångnings-, och 
mjölktemperaturer tillsammans. Köldbärartemperaturerna ligger på ca 0 °C för framledningen och ca +2-3 
°C för returen, dvs. en temperaturdifferens på ca 2-3 K vilket är något högre än förväntat. Avsikten under 
dimensioneringen var att temperaturdifferensen skulle vara 2 K men tryckfallet blev högre än beräknat. 
Följaktligen blev köldbärarflödet då något lägre än beräknat given den pump som används. 
  

Figur 49 Mjölktemperatur som funktion av test-tid för CO2 indirekt och R134a-systemen. 
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Det kan ses i figuren så är köldbärarens returtemperatur (KBin) i princip sammanfaller med 

mjölktemperaturen, vilket är förväntat. Här framgår också ett indirekt systems inbyggda nackdelar; 

förångningstemperaturen kommer att ligga minst det antal grader under ingående köldbärare som 

överhettningsstyrningen kräver. I detta fall kunde förångaren styras med en överhettning på 7-10 K vilket 

skulle kunna vara betydligt bättre. Med vidare optimering skulle man kunna tänka sig att detta kan minskas 

till 0-3 K och det skulle sannolikt slå direkt igenom på förångningstemperaturen, dvs. genom 2-3 grader högre 

förångningstemperatur. 

Figur 50 CO2-systemets mjölk-, köldbärar- och förångningstemperatur. 

Skulle ett indirekt system övervägas i framtida produktion så ska fokus läggas på att minska dessa 
temperaturdifferenser; köldbärarens samt förångarens temperaturdifferenser. I det sammanhanget kan det 
vara av intresse att titta på hur de olika testade systemens förångningstemperaturer skiljer sig åt. 
 
I figuren nedan så har de båda systemens (R134a DX och CO2 indirekt) förångningstemperaturer plottats 

tillsammans. Skillnaden är uppenbar och en direkt effekt av direkt och indirekt system. I genomsnitt är 

skillnaden ca 5 K och varierar mellan 4-6 K. Dock ska tilläggas att den observerade förångningstemperaturen 

för R134a i detta test är orimligt hög vilket sannolikt beror på en dåligt kalibrerad tryckgivare. Tidigare test 

har visat på en högsta möjlig förångningstemperatur vid DX-drift på cirka 0°C när mjölktemperaturen kommit 

ned till måltemperaturen på cirka 4°C.  
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Figur 51 Förångningstemperaturer för CO2 indirekt - och R134a-systemet. 

Då köldbärarens medeltemperatur är 1-2 °C så antyder det att givet samma värmeväxlaryta så skulle ett 

direkt (DX)-system kunna förånga på ca 0-1 °C. Det är naturligtvis betydligt gynnsammare än de -5 – (-8) °C vi 

ser hos systemen ovan. 

 

Figur 52 Kondenseringstemperaturer för CO2 indirekt - och R134a-systemet. 

I figuren ovan visas tester med respektive system (CO2 & R134a) utan värmeåtervinning samt vid normal 
omgivningstemperatur, dvs. 20-22 °C. Nivåerna på kondenseringstemperaturen skiljer sig med 2K vilket är 
relativt lika men ingen av dem är speciellt imponerande om man betänker att ingående lufttemperatur är 
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ca 22 °C. Då R134a-systemet är ett produktionssystem så läggs ingen ytterligare vikt vid det, och CO2-
systemet är i alla fall något bättre vid dessa förutsättningar.  
 
CO2-systemet arbetade nästan hela tiden under den kritiska punkten viket är beroende på att 
omgivningstemperaturen inte var högre än ca 21 °C. I den tidigare figuren så har alla (högtryck-)mätpunkter 
över kritiska punkten antagits som kondenseringstemperatur 51°C, vilket naturligtvis inte är helt korrekt 
men det är så ClimaCheck-systemet presenterar data. Samtidigt finns ingen vedertagen definition av 
”motsvarande kondenseringstemperatur” över kritiska punkten. För att ändå illustrera driften av systemet 
så visas nedan både högtryck och motsvarande kondenseringstemperatur för ett test.  
 

 
Figur 53 Kondenseringstemperatur och högtryck för CO2 indirektsystemet 

Det framgår ovan att högtrycket i allmänhet, vid dessa tester, ligger under den kritiska punkten vilket ur ett 

effektivitetsperspektiv är gynnsamt för CO2. 
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Figur 54 Kondenserings- och omgivningstemperatur för det indirekta CO2-systemet. 

Här visas omgivande lufttemperatur och kondenseringstemperaturen där det framgår att skillnaden är 

storleksordningen 7-8 K vilket fortfarande är relativt högt. Vidare så uppnåddes aldrig den önskade 

underkylningen i kondensorn/gaskylaren, vilket kan indikera att den är för liten i förhållande till avgiven 

effekt.  

7.3.4 Prototyp III - Indirekt CO2-system med HBX-sensor  

I graferna nedan presenteras data där den sk HBX-sensorn används för att styra expansionsventilen till 

förångaren. Med detta är det möjligt att styra hur mycket gas och vätska som skall passera ut ur förångaren. 

Då målet är att ha en flödande förångare så styrs den mot att ha en överhettning på 0 K ut ur förångaren 

men för att inte kompressorn ska haverera har systemet en vätskeavskiljare och intern värmeväxlare som 

visades tidigare i rapporten. 

Med HBX-sensorn så ser vi på mätdata nedan att processen kan reglera stabilt med ca 0-1 K överhettning ut 

ur förångaren. Tack vare vätskeavskiljaren och interna värmeväxlaren så riskerar vi heller inget vätska tillbaka 

till kompressorn då vi har en överhettning på 10 K. Vi kan även se att förångningen ligger mellan -5 till -7 

vilket är en ökning jämfört med när AKVH-ventilen användes. Då var förångningstemperaturen mellan -7 till 

-10. En högre förångningstemperatur bidrar till en energibesparing på cirka 2-3% per grad vilket i detta fall 

skulle bidra med en vinst på cirka 6-9 %.  
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Figur 55 Processparametrar vid reglering med HBX-sensorn. 

I figuren nedan så visas förloppet vid nedkylning av 35 gradigt vatten ned till 3.5 °C på tre timmar, vilket visar 

att HBX-systemet klarar ungefär samma nedkylningstid som de andra prototyperna. Detta till trots att 

regleringen inte fungerade riktigt så bra som man kan önska sig.  

 

Figur 56 Mjölktemperatur som funktion av tid för R134a, CO2 indirekt med AKVH respektive HBX-sensor. 
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Figur 57 CO2 indirekt m. HBX-sensor mjölk-, köldbärar- och förångningstemperatur. 

I figuren ovan syns hur förångningstemperaturen fladdrar lite i början av processen där det förelåg lite 

uppstartsproblem med den aktuella prototypen. 

 

Figur 58 Förångningstemperaturer för CO2 HBX - och CO2 AKVH - systemet. 

I figuren ovan så jämförs uppstartsförloppet med AKVH-ventilen och HBX-sensorn och där är det uppenbart 

att AKVHn reglerar klart stabilare och kommer ned i temperatur snabbare. Detta handlar om intrimning och 
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kommande prototyper kommer säkerligen inte att ha dessa problem. HB-products som deltog vid testningen 

har efter projektet avslutats kommit fram med nästa generation sensorer med utökad funktionalitet. 

Inledande tester med dessa har visat mycket lovande resultat.  

7.4 Energianvändning 

I tabellen nedan visas de övergripande energiresultaten för de olika tester som genomförts med det 

indirekt CO2-systemet enligt ”robottestproceduren”. Som synes är det relativt stora skillnader mellan de 

olika testerna och det beror huvudsakligen på om VåV använts eller ej. Då VåV-funktionen är aktiverad så 

höjs högtrycket för att öka tillgänglig mängd värme men framförallt hetgastemperaturen för att kunna 

leverera höga framledningstemperaturer. Då trycket höjs så åtgår naturligtvis mer energi till kompressorn 

och därmed ökar den totale energianvändningen.  

Tabell 3 Energiresultat med CO2-systemet indirekt 

Test 1-Ej VåV 2-VåV (ej uppnått 75 °C) 3-VåV 

Volym i tanken (l) 3819 4021 4150 

Total energianvändning (kWh) 71 80 110 

Energi/100 liter (kWh) 1,86 2,0 2,65 

 
I testerna ovan så är test 1 ett vanligt test under ca 48 timmar med flytande kondensering vid normal 
rumstemperatur. Den totala energianvändningen omräknad till specifik energianvändning blev 1.86 
kWh/100 l mjölk vilket ska jämföras med referenssystemet (R134a DX) som hade 1.41 kWh/100 l mjölk. Detta 
motsvarar ca 30% högre energianvändning men då ska det noteras att jämförelsen gäller ett R134a DX-
system med ett CO2-indirekt där det senare arbetar vid lägre förångning och har en köldbärarpump.  
 
I tabellen nedan så betraktas en jämförelse av alla systemen, dvs. det aktuella CO2-systemet i jämförelse med 

referenstesterna. Av kuriosa så inkluderas det system som testades i förra projektfasen under 2014 vilket 

också var indirekt men en tidigare generation CO2-system.  Som synes så var nyckeltalet i kWh/100 liter mjölk 

nära nog dubbelt så högt i föregående fas 2014. Nu ser vi att med en vidare anpassning och  optimering så 

ligger är skillnaden nere på ca 30 % - fortfarande är jämförelsen mellan R134a DX och CO2 indirekt! 

Tabell 4 Jämförelse av CO2-systemen och referenssystemet (R134a) 

Parameter R134a CO2 – test 3 
2014 

CO2 indirekt – test 3 
2018 

Volym i tanken (l) 2028 1828 3819 

Test gångtid (h) 25 23 48 

Total energianvändning (kWh) 28,9 54 71 

Energi/100 liter (kWh) 1,41 2.95 1,86 

 

Resultaten speglar inte helt förväntningen och det aktuella CO2-systemet är fortfarande en prototyp så 
analysen måste fördjupas för att förstå vari skillnaderna ligger. Ett steg i analysen är att bryta ned 
energianvändningen i huvudkomponenternas respektive energiandelar vilket kan ses i tabellen nedan. 
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Tabell 5 jämförelse av CO2-systemen och referenssystemet (134a) 

Komponenter R134a CO2 – test 3 
2014 

CO2 indirekt – test 3 

Kompressor energi (kWh & %) 1,2 kWh / 85,7 % 2,5 kWh / 84,7 % 1,41 kWh / 76 % 

R134a – fläktar (kWh & %) 0,2 kWh / 14,3 % - - 

CO2 – Pump & fläkt mm (kWh & %) - 0,46 kWh / 15,3 % 0,45 kWh / 24 % 

 

Som väntat är andelen i absoluta tal för CO2-systemens pump och fläktar betydligt högre än för 

referenssystemet R134a. I föregående tester 2014 så var den dominerande faktorn effektiviteten för 

kompressorn men med dagens mer optimerade CO2-system så skiljer det bara ca 17 %. I kommande kapitel 

så presenteras en vidare analys av just kompressoreffekten. 

7.4.1 Tillförd el-, upptagen kyleffekt och köldfaktor 

Som framgått av energifördelningen ovan så är det klart att tillförd eleffekt till CO2-systemets kompressor är 

relativt lika som motsvarande kompressoreffekt för R134a-systemet. I figuren nedan då syns 

kompressoreffekterna för de olika systemen under ett test. 

 

Figur 59 Tillförd eleffekt till kompressorerna i CO2-AKVH, CO2-HBX och R134a-systemet. 

Då belastningen på systemen är relativt konstanta över testtiden så är även kylsystemets effektbehov relativt 

konstant. CO2-kompressorn drar till viss del mer eleffekt än R134a-kompressorn i denna jämförelse. 

Förklaringarna till det finns delvis genom en något högre kyleffekt vilket kan ses nedan, men även i de mindre 

gynnsamma driftförutsättningarna som visats ovan. Här ser vi också skillnaden på den tillförda effekten 

mellan de två olika CO2 uppställningar. CO2-HBX har en lägre effektåtgång då förångnings temperaturen är 

högre men vi får ut en likvärdig nedkylning alltså har vi en vinning i energi. Dock så planar detta ut vid lägre 
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temperatur men då vi har drift mot ett fast förångningstryck på aggregatet och inte mot mjölktemperaturen 

så kan det nuvarande systemet inte reglera optimalt. 

 

Figur 60 : Enligt interna metoden beräknad kyleffekt för CO2- och R134a-systemet. 

Ovan visas kyleffekten för de olika prototyperna och systemlösningarna beräknad genom interna metoden, 

dvs. baserad på köldemediesidan. Som väntat är de relativt lika men CO2-systemet med AKVH ventilen har 

en något högre kyleffekt som huvudsakligen förklaras av den extra tillförda värmeeffekten från 

köldbärarpumpen, vilket i detta fall var ca 200 W. Utöver detta så kommer högre förluster genom 

värmeinläckning då det indirekta CO2-systemet har mer rör- och slangdragning utanför tanken. I denna 

jämförelse har CO2-AKVH systemet 5–10% högre kyleffekt motsvarande ca 500 W för att kompensera för de 

ovan nämnda effekterna.  
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Figur 61 Diagram-köldfaktor (COP) baserad på ClimaCheck-analys för CO2- och R134a-systemet. 

Baserat på data ovan så syns att köldfaktorerna skiljer sig åt mellan R134a och CO2, framförallt i början av 

processen. Detta beror främst på att R134a-kompressorn uppvisar väldigt låg effektivitet vid maxkapacitet 

(maxvarvtal).  CO2-systemet reglerar bättre och dess kompressor har högre effektivitet i början på processen. 

När väl driften stabiliserar sig efter 2-3 timmar så uppvisar systemen ganska likvärdiga köldfaktorer.  

När dessa skillnader betraktas så ska man ha driftförutsättningarna som redovisades ovan med sig. Dessa 

kommer att belysas vidare i nästa avsnitt på temat potentiella förbättringar, men kort kan noteras att en 

skillnad i förångningstemperatur på ca 1 °C påverkar COP med storleksordningen 3-4%.  
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7.4.2 Värmeåtervinning 

När testerna genomförs enligt tidigare beskriven procedur så planar kurvorna ut inom mindre än 24 timmar 

och stabiliserar sig på den uppnåbara nivån. Som framgår av figuren från 2014 nedan så är den uppnådda 

temperaturen för CO2 betydligt mycket högre. I det fallet blev temperaturen för CO2 ca 74 °C och för R134a, 

ca 36 °C vilket är en betydande skillnad om applikationen kräver 90°C för diskning. Spetseffekten blir en stor 

del och återvinningen kan bara tillföra en begränsad andel av efterfrågad värme. 

 

Figur 62 Vattentemperatur i VåV-tanken för CO2- indirekt 2014 och R134a-systemet. 

Som nämnts i introduktionen till rapporten så är det önskvärt att diskprocessen får 85–90 °C vatten för att 
säkerställa kvalitén på diskning och rengöring. Redan med 74°C så är naturligtvis CO2-processen betydligt 
närmare slutmålet med mindre behov av spetseffekt som följd.  
 
Nedan följer resultat från den aktuella prototypen med ett mer optimerat system och som kan ses så ligger 

hetgastemperaturen i CO2-systemet runt 95–110 °C. Det betyder att potentialen finns där för att möjligen 

ytterligare öka den avgivna VåV-temperaturen ytterligare. Som det nämndes tidigare i rapporten så var VåV-

driftfallet i denna körning ställt med ett fast högtryck vilket påverkar systemets energianvändning. 
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Figur 63 Temperaturer på VåV-sidan för CO2-systemet. 

Då VåV-tanken vid testets start håller en temperatur av endast 10 °C så blir den överförda värmeeffekten i 

början av processen hög men vartefter som VåV-systemets temperatur närmar sig tillgänglig 

hetgastemperatur så minskar den avgivna effekten för att plana ut på en viss nivå som sett ovan. 

Uppenbarligen så kommer den tillgängliga hetgastemperaturen att spela en stor roll och det är precis det vi 

ser i dessa tester. Sett till återvunnen värmeenergi som tabellen nedan visar så blir resultaten för CO2-

systemen betydligt mycket bättre. 

Tabell 6 Avgiven samt återvunnen värmeenergi per dygn. 

 R134a CO2 -indirekt 
2014 

CO2 P.II-indirekt 
2017 

Tillgänglig värme per dag (kWh) 110 135 116 

Återvunnen värme per dag (kWh) 10 (8.8) 60 (20) 42 (23,4) 

Återvinningsgrad (%) 9 % (8%) 44,5% (17%) 36 % (20 %) 

 

Siffror utan parentes anger från kylsystemet avgiven energi och inom parentes anger lagrad värmeenergi i 

tanken i kWh. Skillnaden består i princip i förluster då överföringen mellan kylsystem och tank är oisolerad. 

Prototypen från 2014 hade mer värme tillgängligt pga den låga effektiviteten i systemet och som synes har 

testerna denna gång visat på en större andel av värmen som faktiskt lagrats in i tanken.  
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7.4.3 Totalprestanda 

Då applikationen, mjölkyltanken, har två syften som projektet betraktar det, dvs. att kyla mjölk men också 

värma vatten så görs en ansats att titta på det totala utbytet av systemet. Det tillförda arbetet representeras 

av tillförd elenergi. 

Det kan tänkas gå att definiera godhetstal på olika sätt men det grepp som tas här är att helt enkelt titta på 

utfört ”kylarbete” per dygn, dvs. hur många liter och hur mycket mjölk har kylts ned. Med den testprocedur 

som projektet definierat, dvs. ”robottestproceduren” så är det ganska tydligt hur mycket energi som ska 

bortföras. Denna energi kan beräknas som; 

Bortförd energi = antal liter mjölk * Cp * temperatursänkningen 

De aktuella värdena för respektive system kan tas direkt ur testresultaten ovan. 

Utöver kylning av mjölken så värms också vatten och här antas den enkla definitionen utifrån den 

testprocedur som finns definierad och också redovisats ovan. Testsystemets återvinningstank är 300 liter och 

respektive system klarade olika temperaturnivåer vilka resulterar i olika återvunna energimängder. 

Den uppmätta nyttiga återvunna värmen kan mätas på två sätt i detta fall. Det finns redovisat i kapitel att 

systemens respektive återvunna värme från kylsystemet har uppmätts, men det är inte samma sak som vad 

som faktiskt lagras i VåV-tanken. Hur detta ska hanteras kan man fundera över men för att göra det 

någotsånär lätt för oss så använder vi den energi som svarar mot vad som faktiskt lagras i tanken. Med bättre 

isolering skulle sannolikt högre temperaturnivåer kunna nås, vilket skulle gynna CO2. Denna lagrade 

värmeenergin kan beräknas som; 

Lagrad energi = antal liter vatten i VåV-tanken * Cp * temperaturhöjningen 

Uttrycket för att beräkna ”totalprestandan” skulle med ansatsen enligt ovan bli: 

Totalprestanda = (Bortförd ”kylenergi” + lagrad ”värmeenergi”)/tillförd el 

I tabellen nedan sammanfattas de tidigare resultaten som ligger till grund för beräkningen samt resultatet av 

ansatsen ”total prestanda”. 

Tabell 7 Sammanfattning av ”totalprestanda” för de testade systemen per dygn. 

System R134a CO2 -indirekt 
2014 

CO2 PII – VåV 
indirekt 2017 

Kylenergi (kWh/dg) 73 73 73 

Lagrad värme (kWh/dg) 8,8 22 23,4  

Tillförd el (kWh/dg) 27,5 58,6 53,7 

Totalprestanda (-) 2,97 1,62 1,75 

 

Testet med CO2 Prototyp II gjordes med fast högtryck i hela testet vilket kraftigt höjer energianvändningen. 

Å andra sidan så gjordes referenstestet med R134a med ett genomgående lågt kondenseringstryck vilket inte 

heller ger rättvisa resultat vad gäller återvinningsmöjligheten. Resultaten ovan sätter i alla fall fingret på de 

viktiga egenskaperna i sammanhanget, dvs. effektivitet i kylprocessen och möjligheten till värmeåtervinning. 

Som synes kan CO2 med denna enkla värmeåtervinningsprocedur återvinna betydligt mycket mer än R134a. 
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Samtidigt måste kylprocessen vara lika bra eller möjligen något sämre. För att i detta fall uppnå samma 

”totalprestanda” så skulle CO2 få använda maximalt 13 extra kilowattimmar för kylprocessen, vilket 

motsvarar 59% extra jämfört med R134a. Som kommer framgå i nästa kapitel så får det betraktas som högst 

realistiskt med ett anpassat och optimerat CO2-system. 

7.5 Potentiella förbättringar av CO2-systemet 

Det har konstaterats att den testade CO2-prototypen i en indirekt systemlösning naturligtvis missgynnas 

jämfört med ett direkt R134a-system. Projektets mål var att utveckla ett direkt CO2-system inklusive 

förångare för att kunna göra just dessa jämförande tester. Tyvärr visade sig utvecklingssträckan längre än 

förväntat och förångaren blev inte klar i tid. Detta utvecklingssteg kommer att göra den största skillnaden 

och sannolikt lyfta CO2 till en effektivitetsnivå över R134a givet den flödande förångaren med låga 

temperaturdifferenser genom styrning av HBX-sensorn.  

7.5.1 Potential med koncept 

Nedan sammanfattas de punkter som fortfarande kan noteras för vidare utveckling av applikationen med 

CO2; 

• Enklare systemlösning 

Med föreliggande koncept så används en kommersiellt tillgänglig condensing unit vilket borgar för låga 

investeringskostnader. Den behöver dock uppgraderas med viss funktionalitet för att kunna prestera 

tillräckligt bra. En lämplig vätskeavskiljare har tagits fram i projektet men volymen kan ytterligare optimeras 

vilket kan göra systemet ännu enklare och billigare. 

• Bättre värmeåtervinning 

Genom att anpassa en intern värmeväxlare för att höja suggastemperaturen till en optimal nivå kan avgiven 

vattentemperatur ökas ytterligare. Genom att integrera en bättre högtryckstyrning i VåV-funktionen så kan 

också temperaturnivån ytterligare anpassas efter behovet. Denna styrning bör reglera både fläktar och 

högtryckventilen för optimal VåV-funktion. 

• Lägre kondensering 

Med den anpassande kondensor/gaskylare så blir den en ”normala” temperaturdifferenser vilket sänker 

kondenseringstemperaturen till maximalt 6-8 K över omgivningstemperaturen. Det betyder att i en 22- gradig 

omgivning så skulle maximalt en 28-30°C kondenseringstemperatur vara nödvändig. 

• Högre förångningstemperatur 

En flödande förångare har ingen överhettning och utnyttjar på så sätt förångaren bättre vilket leder till en 

mindre och billigare förångare. Utöver detta så kan förångningstemperaturen höjas till intervallet 0-1°C vilket 

ytterligare höjer effektiviteten.   
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7.5.2 Potentiella energivinster 

Här jämförs nuvarande prestanda för både CO2-system och R134a-system. För att göra en skattning av detta 

så används Simple-One-Stage där verktyget är utvecklade av IPU i Danmark (www.ipu.dk). 

Ingående data blir de nuvarande driftförutsättningarna vid 22 °C omgivningstemperatur, något förenklat, för 

CO2 och R134a enligt tabellen nedan. Referenssystemet, R134a, har under den stabilare driften förhållanden 

som ligger nära det som antyds i tabellen. För CO2-systemet så pendlar driften mellan sub- och transkritisk 

så därför har nuläget tagits just vid kritiska punkten.  

Det framtida CO2-systemet kommer att byggas med en flödande förångare samt att det har en bättre 

anpassning vad gäller värmeåtervinning och styrning. På så sätt bör CO2-systemet kunna få en subkritisk 

driftpunkt vid ca 27°C. 

Tabell 8 Diagramköldfaktor för testade system. 

 

System Förångning (°C) Kondensering (°C) COP Relativ vinst (%) 

R134a -2 30 4,7 - 

CO2 indirekt 2014 -6 31 2,6 -45 

CO2 indirekt 2017 -6 29 2,9 -38 

CO2 direkt 0 27 4.0 -8 

 

Det framgår som bekant att CO2 teoretiskt har en något lägre köldfaktor men med den ökade 

värmeåtervinningen så blir totalutbytet (totalprestandan) från systemet bättre enligt diskussionen i kapitel 

7.4.3. 

Vad gäller värmeåtervinningen så bör ett bättre isolerat system kunna höja återvinningstemperaturerna 

ytterligare, vilket i sin tur bidrar till att höja utbytet från båda systemtyperna. Mest lär dock CO2 gynnas då 

en högre hetgastemperatur finns tillgänglig. 

  

http://www.ipu.dk/
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7.6 Förångarutformning 

Det var en utmaning kring tillverkningen av en fullskalig förångarplåt. Kanalutformning och funktion har 

verifierats så långt som möjligt vilket redovisats tidigare i rapporten. Konstruktionen förefaller vara 

tillverkningsmässigt realistiskt vad gäller hantering av plåttjocklekar och svetsteknik.  

En stor utmaning har varit att det blir en mycket högre värmepåverkan på plåtarna vilket resulterat i 

spaltbildning (se figur nedan) som försvagar plåtens hållfasthet.  

 

Figur 64 Spaltbildning. 

Med optimerade parametrar för svetslinjer så har man kunnat minskat effekten samt penetrationsdjupet på 

svetsen vilket resulterat i att värmen i plåten har minskat. I figuren nedan visas till vänster resultatet av dåliga 

svetsparametrar samt penetrationsdjup och till höger visas resultatet av optimala svetsparametrar. 

 

Figur 65 Penetreringsdjup av svets. 

Med detta så optimerades även svetsföljden så att man får en bättre spridning av värme över hela plåten 

vilket gett bättre resultat. 
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8 Ekonomi & Miljö 
 

Då testutfallet inte blev det förväntade så finns tyvärr inte alldeles verkliga siffror att gå på för en fullständig 

ekonomisk analys. För att ändå ge en god prognos om det direkta CO2-systemets prestanda, tekniskt och 

ekonomiskt, så görs några ”välgrundade ”antaganden. 

8.1 Kostnader 

8.1.1 Inköpskostnader 

Idag sker en fortsatt snabb utveckling på komponentsidan när det gäller CO2-systemen. Den dyraste 

komponenten, kompressorn, får fler och fler leverantörer och när serierna ökar så sjunker priserna. 

Detsamma kan ses för de flesta andra komponenter. För denna kalkyl så antas R134a som referens samt att 

total produktionskostnad ansätts till 5000 kr/kW. Den dimensionerande effekten för applikationen antas vara 

5 kW kyleffekt.  

CO2-systemens kostnader är på väg nedåt även om de än så länge är något dyrare än motsvarande HFC-

system. Idag är CO2-systemen ca 30% dyrare än motsvarande HFC-system men tillverkarna av CO2-

condensing units anser att priserna bör bli likvärdiga inom några år. För att vara aktuellt realistiska så ansätts 

här en 30% högre kostnad vilket kan antas vara rimligt idag. 

Vidare så antas att den nya förångaren kommer att kosta lika mycket som den nuvarande R134a-förångaren. 

Detta bygger på att den nya förångaren är betydligt mindre även om den ny dimensioneras för ett betydligt 

högre tryck. I slutändan bör kostnaden bli likvärdig.  

8.1.2 Servicekostnader 

Detta är en mycket bristfälligt dokumenterad ekonomisk vetenskap och så gäller även mjölkkyltankar. I dylika 

kalkyler brukar oftast antagandet om 2–5% (av investeringskostnaden) i årlig servicekostnad användas. Här 

antas den högre siffran för traditionellt system med HFC. Då läckagekontroller inte behöver göras för CO2 

och den låga kostnaden för köldmedium så antas denna kostnad kunna vara hälften av den för HFC-medier, 

dvs. 2.5%. 

8.1.3 Energikostnader 

Utifrån testerna så har vi fått viss vägledning vad gäller energianvändning för mjölkkylningen. Det som 

används som indata blir en mjölkvolym om 2000 liter per dag vilket motsvarar en normal användning av den 

aktuella tanken. Energianvändningen sätt sedan relativt R134a baserat på de genomförda testerna, dvs. ca 

1.41 kWh per 100 liter mjölk.  

Som konstaterades i det tidigare kapitlet så bör ett optimerat CO2-systen kunna prestera ett COP (köldfaktor) 

som ligger inom 0-10 % lägre COP än R134a. För att vara konservativa antas här -10 % men i praktiken bör 

detta kunna bli bättre. Skillnaden i den årliga energianvändningen för kylfunktionen blir 1029 kWh till R134a’s 

fördel. 

När det gäller värmeproduktionen (varmvatten) så antas att 300 liter 90-gradigt vatten används per dygn. 

Det vatten som inte kylsystemet kan producera kommer att värmas med el. Skillnaden i den årliga 

energianvändningen för värmefunktionen blir 5110 kWh till CO2’s fördel. 
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8.2 Lönsamhetsanalys 

Lönsamhetsanalyser kan göras på olika sätt och här har en rak återbetalningstid beräknats (payback- 

metoden) samt en livcykelanalys – s.k. LCC-analys. 

8.2.1 Antaganden 

Följande antaganden görs för lönsamhetsanalyserna.  

Antaganden för lönsamhetsanalys - R134a vs CO2 

Energipris   1  kr/kWh 

Kyleffekt   5  kW 

Kostnad   5000  kr/kW 

Mjölkvol.   2000  l/dgn 

Värme_R134a   9  kWh/dgn 

Värme_CO2   23,4  kWh/dgn 

Värmebehov    28  kWh/dgn 

Övriga ekonomiska antaganden 

Ekonomisk livslängd   20  år 

Kalkylränta (realränta)   5  % 

Energipris (utöver inflation)  1   %  

8.2.2 Återbetalning 

Med antaganden från ovan så blir beräkningen enligt nedan. 

System R134a CO2 Differens 

Inköp 25 000 32 500 7 500 

    

Driftkostnad    

Service 1 250 813  

Kylenergi 10 293 11 322  

Värme (el) 6 935 1 825  

 18 478 13 960 -4 518 

    

  Återbetalning 1,66 
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Denna enkla analys pekar på att återbetalningstiden för ett CO2-system, givet att den extra 

investeringskostnaden i detta fall är +7 500 kr, är storleksordningen 2 år. 

8.2.3 Livscykelanalys 

För livscykelanalysen har Energimyndighetens mall för LCC-analyser använts med antaganden enligt ovan. 

 

Livcykelkostnaden för R134a-lösningen är ca 284 tkr över 20 år medan CO2-lösningen kommer att kosta 

ägaren ca 228 tkr över den ekonomiska livslängden. Skillnaden är till CO2-systemets fördel med ca 56 tkr över 

livstiden trots att det skiljer 7 500 kr i inköp.  

Kalkylen har stora osäkerheter vad gäller investeringskostnaden men principen är viktig där den totala 

energikostnaden tas med i beräkningen. Detta är en applikation där det idag används mycket el för värmning 

– både av vatten men också utrymmen 

8.3 Miljöaspekten 

Ett läckage av köldmedium från ett kylsystem har en direkt påverkan på miljön kopplat till den eventuella 

växthuseffekten (GWP) som mediet har. Den indirekta påverkan är kopplat till energianvändningen vilken 

styrs av mediets och systemets effektivitet (COP). Den sammanvägda effekten av dessa båda kallas Total 

Equivalent Warming impact, TEWI, och är precis som det låter en sammanvägd summa av dessa båda 

effekter;  

TEWI = mediets direkta effekt på miljön + mediets indirekta effekt på miljön  

Den direkta effekten beräknas som mängd medium multiplicerat med den motsvarande CO2- ekvivalent i kg 

som detta medför. Den indirekta effekten beräknas baserat på systemets använda elenergi multiplicerat med 

elens CO2-generering per kWh. För det aktuella fallet så inkluderas också inverkan av den spets-el som måste 

köpas för att värma det diskvatten som inte kylsystemen själva klarar att värma. 
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Antaganden för miljöanalys TEWI - R134a vs CO2  

Livslängd   20   år 
Emissionsfaktor   0.1   kg_CO2/kWh_el 
Köldmedieläckage  10   % per år 
Köldmediefyllning  3   kg 
GWP_R134a   1300  - 
GWP_CO2   1   - 
Etot_R134a*   17885  kWh/år 
Etot_CO2*   13651  kWh/år 
*Inklusive el för varmvattenvärmning.  

Beräkning av TEWI för R134a vs CO2 med antaganden enligt ovan  

TEWI   Direkt  Indirekt  Totalt 

TEWI_R134a 7800  34 456  42 256 

TEWI_CO2 6  26 295  26 300 

Denna beräkning visar att växthusgasbelastningen kan reduceras betydligt med CO2 som köldmedium. 

Beräkningen ovan visar på ca 42 ton CO2-ekvivalenter för R134a-systemet och ca 26 ton CO2- ekvivalenter, 

dvs. en 38 % -ig reduktion. 
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9 Måluppföljning, diskussion & slutsats 
 
Projektet har genomfört en studie på en gårdsbaserad 5 m3 mjölkkyltank anpassad för s.k. robotmjölkning. 
Dessa tankar använder normal R134a som köldmedium och i enstaka fall R404A eller R407C. Den aktuella 
tanken är normalt, i produktionen, utrustad med en on-/off-reglerad kolvkompressor. Oftast är dessa 
system utrustade med värmeåtervinning vilken kan förvärma varmvatten, el dyl. Varmvatten är högst 
intressant i dessa applikationer då diskvatten används för tanken själv, mjölkrobotar, övrig mjölkutrustning 
samt allmän rengöring.  
 
Då HFC-medier är föremål för utfasning enligt den s.k. F-gasförordningen så är andra köldmediekandidater 
intressanta att studera. Naturliga medier ligger nära till hands om man vill hitta en framtidssäkrad lösning. 
En av dessa är koldioxid, CO2, R744, vilken är naturligt förekommande, icke toxisk och dessutom gynnsam 
vad gäller värmeåtervinningsegenskaper. Denna studie har studerat CO2 som köldmedium i 
mjölktanksapplikationen både teoretiskt och genom praktiska test.  
 
Projektet satte upp mål på olika nivåer inför genomförandet vilka var; 

1. System 
1. Ta fram koncept för minst ett direkt CO2-kylsystem i en mjölkkylapplikation 
2. Utveckla en CO2-förångare för en mjölktank med minst 80 bar arbetstryck 
3. Producera minst en funktionell mjölkkyltank med CO2-förångare 
4. Inkludera en värmeåtervinningsfunktion för att leverera minst 75°C varmvatten 
5. Anpassa/utveckla ett styrsystem för optimerad kyldrift samt kombinerad 

varmvattenproduktion 
 

2. Test/verifiering 
1. Genomför teknisk testning av vald CO2-lösning och verifiera: 
2. Kyleffekt: > 6 kW @ 0/20°C (t2/tomg) 
3. COP: > 4.2  @ 0/20°C (t2/tomg) – utan VåV 
4. Värmeåtervinning: > 25 kWh/dygn 
5. Temperaturnivå för varmvatten: > 75°C 
6. Övergripande energianvändning (kyl- och värmeproduktion): - 3 500 kWhel/år (ca -20 %), 

CO2 vs. R134a i en 5 m3 robottank 
3. Analys 

1. Bedömning och jämförelse av referens (R134a)- och CO2-systemen:  
2. Totala miljöpåverkan (TEWI): CO2 minst 35 % reduktion vs. R134a 
3. Livscykelkostnadsanalys (LCC): CO2 < R134a givet:  

▪ Inköpskostnad 
▪ Servicekostnad 
▪ Energikostnad 
▪ Ekonomiska antaganden - livslängd: 20 år, kalkylränta: 5 %, inflation 1 % 

 
I denna sektion görs en avstämning av dessa mål vilka jämförs med vad projektet i praktiken uppnått. 
 
1. System 
För att kunna genomföra tester och utvärdera CO2-systemen i denna applikation togs olika system-koncept 
fram. Koncepten kallades Prototyp I, Prototyp II och Prototyp III där dessa varianter kan sägas vara indirekta 
koncept med har även möjligheten till att bli direkta systemlösningar. Det senare är det som på sikt har 
störst möjlighet att bli framgångsrikt pga systemkostnad och effektivitet. Dessvärre så var det inte möjligt 
att realisera denna lösning i projektet pga av tekniska svårigheter med förångarkonstruktionen, utan 
koncepten har validerats endast som indirekta system. Det indirekta systemet bygger på att tanken kyls via 
en köldbärare och ett anpassat CO2-kylaggregat. 
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1.1. Summeringen av punkten 1.1 blir att den har mer än uppfyllts då inte bara direkta systemkoncept 
utvecklats utan också indirekta. Flera varianter av förångarstyrning har inkluderats vilka inte förutsågs 
innan projektet startades. I prototyp 1 testades en klassisk flödande förångare med vätskeavskiljning. I 
prototyp 2 testades elektronisk expansionsventil och i prototyp 3 testades en ny typ av sensor (HBX-
sensor) som ”ser/känner” ånghalten i förångarutloppet och på sätt styr expansionsventilen. 

1.2. Förångaren har konstruerats och producerats map på termodynamiska prestanda, hållfasthet och 
produktionsteknik. Processen var mer mödosam än som förutsetts och tyvärr var det aldrig möjligt att 
testa förångaren i kyltekniskt test inom ramen för projektet. Prototyper har flödestestats och en 
fullskalig förångare är producerad och allt pekar på att produkten/förångaren kommer att uppfylla de 
ställda målen. 

1.3. En komplett tank blev således aldrig producerad men komponenterna har testats var för sig och 
förångaren har svetsats och valsats med den krökningsradie som motsvarar den färdiga tankens. Även 
här pekar allt på att tanken kommer att vara producerbar på det sätt som planerats. 

1.4. Värmeåtervinningsfunktionen har konstruerats, dimensionerats och verifierats i test. Den har visats 
uppfylla praktiska- och prestandakrav enligt specifikation vad avser ser reglerbarhet genom by-
passfunktion, pumpstyrning och temperaturnivå. 

1.5. Kylprocessen reglerades enligt optimal COP-styrning med kylaggregatets inbyggda styrenhet. Prototyp 
3 hade inte hårdvaruförutsättningar för att kontinuerligt styra VåV-funktionen utan denna styrdes 
manuellt genom ett fast högtryck. Detta var inte optimalt men styrhårdvaran ska uppgraderas med en 
analog ingång vilken gör att den kontinuerliga styrningen inom kort är möjlig. Funktionen verifierades 
således men kunde inte komplett optimeras inom ramen för projektet.  

 
2. Test/verifiering 
Studien har genomgående använt nyckeltalet ”kWh/100 liter mjölk” för jämförelser av olika systemtyper. 
Referenssystemet med direkt R134a landade som bäst på ca 1.4 kWh/100 l medan det indirekta CO2-
systemet låg på 1.86 kWh/100 l. Detta leder till en daglig energianvändning för kylningen på ca 26 kWh 
samtidigt så konstateras värmeåtervinningen kunna ökas från ca 9 kWh per dygn med R134a till 23,4 kWh 
per dygn med CO2. Då är ändå inte potentialen fullt utnyttjad eftersom VåV-systemet styrdes manuellt och 
var bristfälligt isolerat.  
 
2.1. Det genomfördes tester både på referens- och CO2-systemen vad gäller totalt använd energi, 

prestanda (kyleffekt, tillförd eleffekt, COP, etc.), avgiven värme från värmeåtervinningssystemet, mm.  
2.2. Kyleffekten har i de aktuella testerna som högst varit 5-6 kW vilket är i nivå med projektmålet (6 kW), 

men då är dessa tester utförda på ett indirekt system med 5-7 K lägre förångningstemperatur än avsett. 
Då direkta tester gör med den färdiga förångaren kommer betydligt högre kyleffekter kunna uppnås.  

2.3. Vid testerna har COPkyl (kompressor COP, dvs utan kringutrustning) varierat mellan 3.5 och 4 vilket ska 
jämföras med projektmålet 4.2. Fortfarande så avser projektmålet ett direkt system medan testerna är 
gjorda på ett indirekt system. Med en cirka 6 K högre förångningstemperatur så hade COP teoretiskt 
kunna vara 4.1 – 4.7. Tas sedan kringutrustningen i beaktan så är projektmålet realistiskt och 
uppnåbart.  

2.4. Värmeåtervinningstesterna genomfördes med manuellt inställt högtryck vilket var fullt tillräckligt för att 
genomföra verifieringen av funktionen. Senare optimering kräver dock en kontinuerlig anpassning av 
VåV-funktionen för bästa ekonomi i driften. Målet att återvinna minst 25 kWh värme per dygn 
tangerades med 23.4 kWh vad gäller i tanken uppmätt värmemängd. Dock så är förlusterna ganska 
stora då det är en hög temperaturnivå och isoleringen av VåV-systemet kunnat varit bättre. Den från 
kylsystemet avgivna VåV-energin uppmättes till 40 kWh, vilket är betydligt högre än målet på 25 kWh.  

2.5. Målet var att uppnå 75 °C framledningstemperatur vilket uppnåddes. Ett koncept med två-
stegsåtervinning togs fram men testades aldrig vilket skulle kunna öka återvinningsgraden och 
tillgänglig temperaturnivå ytterligare. 

2.6. Den totala energianvändningen är (el-)energin för kylproduktion inklusive värmeåtervinning och sen 
tillkommer spetsenergin för värmeproduktionen. Totalt blir skillnaden -4110 kWh, dvs motsvarande 
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lägre för CO2 än R134a, och målet var att uppnå en minskning med minst 3500 kWh/år vilket således 
kan uppnås. 

 
3. Analys 
Med ett ytterligare optimerat CO2-system så bör energianvändningen för kylningen kunna ligga inom 0-
10% högre än för R134a. När det utökade utbytet från värmeåtervinningen läggs till så får CO2-systemet ett 
högre totalutbyte och därmed bättre godhetstal än R134a. För att vara konservativ så antogs CO2-systemet 
använda 10 % mer energi för kylprocessen men i gengäld så tillkommer den ökade värmeåtervinningen. 
 

3.1. Det genomfördes både en TEWI och en LCC-analys baserat på resultaten från utredningen samt 
med vissa antaganden vad gäller investerings- och servicekostnader. 

3.2. TEWI-beräkningen visar att växthusgasbelastningen kan reduceras betydligt med CO2 som 
köldmedium. Resultaten visar på ett årligt bidrag om ca 42 ton CO2-ekvivalenter för R134a-
systemet och ca 26 ton CO2- ekvivalenter, dvs. en 38 % -ig reduktion.  

3.3. Kostnadsanalysen utgår ifrån den snabba utveckling på komponentsidan när det gäller CO2-
systemen kommer att fortsätta sätta press på priserna. Även om CO2-systemens kostnader är på 
väg nedåt så är det idag rimligt att anta att detta system skulle kunna vara cirka 30% dyrare. 
Servicekostnaderna antas var hälften så stora som för R134a och energikostnaderna 10 % högre, 
för att vara konservativa, men i praktiken bör detta kunna bli bättre. Den ekonomiska livslängden 
sätts till 20 år och kalkylräntan (realt) till 5 % tillsammans med en ytterligare energikostnadsökning 
på 1 %. LCC-analysen visar på lönsamhet med en skillnad i nuvärde på ca 55 000 kr lägre för CO2-
systemet trots att det skiljer 12 500 kr i inköp.  

 
Kalkylerna har en del osäkerheter vad gäller investeringskostnaden men principen är viktig där den totala 
energikostnaden tas med i beräkningen.  
 
Slutligen så kan projektet glädjas åt att projektpartnerna satt ett fast mål att denna produkt ska sättas på 
marknaden så fort som möjligt. Redan innan projektet avslutades så var målsättningen klar och 
förberedelserna för produktionen har påbörjats. Projektet har således bidragit till att naturliga köldmedier 
och effektivare värmeåtervinning introducerats inom mjölkkylningsapplikationer. 
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