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Abstract 
This thesis estimates the energy required to manufacture two different powder types at 

Norrmejeriers dairy in Umeå. Some work has also been done trying to find improvements in the 

manufacturing process of the powder to reduce the energy consumption. Background to the work is 

Norrmejeriers participation in Swedish Energy Agency’s program for energy efficiency in large 

industries. 

The evaporation plant uses approximately 16,5 GWh per year associated to steam used in the drying 

process according to the energy audit that was made in 2013 by Sweco. The evaporation plant at the 

dairy is in the current situation the most significant energy aspect in terms of oil, electricity, biogas 

and water.  

These 16.5 GWh distributed in a number of different drying processes, two different types of 

evaporators and a spray drying process. These processes have in this thesis have been mapped over 

a number of days of production, where whey volumes, steam consumption and operating- and 

production time was noted. Thereafter, the specific energy per liter of concentrate or powder from 

each individual device is calculated. This is to see how the energy demand differs between the 

different production methods and powder types. 

The results showed that the specific energy use in powder manufacturing varies between 3,02 

kWh/liter for whey powder and 4,60 kWh/liter for whey protein concentrate. The result, however, 

depends on the involved drying processes, when the specific energy use of the devices ranges from 

0,28 kWh/liter and 3,62 kWh/liter. When these values was compared consideration should be taken 

of the whey volumes processed each year which is over 31 km3 for manufacturing whey powder and 

over 20 km3 for whey protein concentrate.  

In the thesis five different suggestions are presented to reduce the energy use in powder 

manufacturing. Three of these proposals are more energy economic but not possible due high 

investment costs. 

One of the five proposals presented and deemed feasible in the near future would mean an annual 

energy saving of 550 MWh. This means an annual saving of 275 tSEK with an assumed energy price of 

500 SEK/MWh. 

The other proposal as deemed feasible and is presented is a number of engine replacements. This 

proposal shows that energy savings between 3-20 MWh/year can be done but is not economically 

justified as the repayment periods for engines exceeds its warranty periods. 

The fact that there are few flow meters in the steam system in the department and the equipment 

that stores the values of heat consumption is not calibrated in many years Norrmejerier have no 

clear picture of the powder manufacture's impact on the department's energy use. 

Further deemed an opportunity for energy savings exists in integrating the thinking of energy 

efficiency in product planning. Then unnecessary down time and idle runs can be avoided, thereby 

saving energy. This has no estimates have been made, but in consultation with staff at Norrmejerier 

are some savings.  



 
 

Sammanfattning 
I detta examensarbete skattas energibehovet vid tillverkning av två olika produkter av pulvertyp på 

Norrmejeriers Mejeri i Umeå. Visst arbete har också gjorts för att försöka hitta åtgärder i 

tillverkningsprocessen av pulvret för att minska energibehovet. Bakgrunden till arbetet är 

Norrmejeriers deltagande i Energimyndighetens frivilliga program för energieffektivisering i 

energiintensiv industri (PFE). 

Avdelningen för pulvertillverkning, indunstningen är den mest betydande energiaspekten på hela 

anläggningen sett till medierna olja, el, biogas och vatten. Indunstningen har i dagsläget en 

energianvändning kopplat till ånga på ungefär 16,5 GWh per år enligt den energikartläggning som 

gjordes 2013 av Sweco.  

Dessa 16,5 GWh fördelas på ett antal olika torkprocesser, två olika typer av indunstare och en 

spraytorkprocess. Dessa processer har i detta examensarbete kartlagts under ett antal dagar i 

produktionen, där vasslevolymer, ångförbrukning samt drift- och produktionstid noterats för att 

därefter beräkna det specifika energibehovet per liter koncentrat eller pulver från varje enskild 

apparat. Detta för att se hur energibehovet skiljer sig mellan de olika tillverkningssätten och 

pulvertyperna.  

Den specifika energianvändningen vid pulvertillverkningen hos de olika pulvertyperna vasslepulver 

och WPC80 beräknades till 3,02 kWh/liter respektive 4,60 kWh/l. Resultatet är dock beroende av 

vilka torkprocesser som ingår då den specifika energianvändningen för apparaterna varierar mellan 

0,28 kWh/liter och 3,62 kWh/l. Vid en första anblick är skillnaden mellan dessa värden inte stor men 

vid en årlig vasslebehandling av drygt 31 km3 vid vasslepulvertillverkning och över 20 km3 vid 

tillverkning av WPC80. 

I examensarbetet presenteras fem förslag på hur energianvändningen på avdelningen kopplat till 

pulvertillverkningen kan minskas. Tre av dessa förslag är dock inte genomförbara då 

investeringskostnaderna är för stora.  

Ett av de fem förslag som presenteras och bedöms vara genomförbara inom en snar framtid skulle 

innebära en årlig energibesparing på 550 MWh. Vilket innebär en årlig besparing på 275 tkr med ett 

antaget energipris på 500 kr/MWh. 

Det andra förslaget som bedöms vara genomförbart och presenteras rör ett antal motorbyten. Detta 

förslag visar att energibesparingar kan göra på mellan 3-20 MWh/år men är inte ekonomiskt 

motiverat då återbetalningstiderna för motorerna överstiger dess garantitider.  

I och med att det finns få mätare i ångsystemet på avdelningen och utrustningen som lagrar värden 

över värmeförbrukningen inte kalibrerats på många år har Norrmejerier ingen klar bild över 

pulvertillverkningens inverkan på avdelningens energianvändning. 

Ytterligare bedöms en möjlighet till energibesparing finnas i att integrera tänket kring 

energieffektivitet i produktplaneringen. Då kan onödiga ståtider och tomgångskörningar undvikas 

och därmed sparas energi. På detta har inga beräkningar gjorts men i samråd med personal på 

Norrmejerier finns viss besparingspotential.  
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1. Begreppsförklaringar 
Nedan beskrivs återkommande uttryck och förkortningar som används i rapporten.  Vissa mer 

relaterade till mejeriindustrin medan andra är väl vedertagna uttryck inom termodynamiken. 

Mättad ånga - Ånga när den övergår från vatten till ånga 

Överhettad ånga - Torr mättad ånga som upphettats över mättnadstemperaturen 

Torr ånga - Ånga som inte innehåller något vatten 

Entalpi - Ångan eller vattnets energiinnehåll [kJ/kg] 

Ångbildningsvärme - Värmemängden [kJ/kg] som krävs för att omvandla kokande vatten till ånga  

Kondensat - Vatten som bildas av ånga som avgett sin ångbildningsvärme till en kallare yta 

TS - Torrsubstans, andel torrt material som återstår efter torkning 

Indunstning - Genom förångning koncentrera ett medium 

Produktionstid - Tid som tillverkning har skett, dvs. produkt har gått in i apparaten 

Drifttid - Produktionstid inklusive diskning och tomgångskörning, dvs. hela tiden apparaten varit 

påslagen 

Kalorifär - Värmeväxlare för att värma upp luft med hjälp av ånga 

Vassle - Restprodukt från osttillverkningen, består av vatten, vattenlösliga proteiner, laktos 

(mjölksocker) som vissa vitaminer och mineraler 

Permeat - Restprodukt från ultrafiltreringen som innehåller laktos som senare rötas för att bli 

biogas 

Retentat - Koncentrat som lämnar ultrafiltreringen helt fritt från socker och dylikt, innehåller 

endast protein 

WPC 80 - Vassleproteinkoncentrat med en proteinhalt på 80 %, vasslepulver utan laktos 

(mjölksocker) 
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2. Inledning 
Norrmejerier ingår i Energimyndighetens frivilliga program för energieffektivisering i 

energiintensiv industri (PFE). Detta program var lagstadgat fram från 2004 till och med 2012 då 

det upphävdes och gick ut på att energiintensiva industrier och företag som använder el i 

tillverkningsprocessen skulle genomföra en energikartläggning, energieffektivisering samt 

upprätta rutiner för inköp och projektering som påverkar energianvändningen på anläggningen 

och därmed befrias från energiskatten på elkraft som infördes den 1 juli 2004 [1]. 

Norrmejerier Ekonomiska Förening är landets nordligaste mejeriförening med huvudort Umeå, 

dessutom finns mejerier i Burträsk och Luleå samt omlastningslager i Lycksele. Anläggningen i 

Umeå producerar en mängd olika produkter som ost, mjölk, smör, grädde och torrmjölk. Utöver 

dessa produceras även yoghurt, gräddfil och Crème fraiche.  

Den obligatoriska energikartläggningen enligt PFE som gjordes visade att den mest betydande 

energiaspekten sett till medierna olja, el, biogas och vatten på Norrmejerier är den avdelning där 

pulvertillverkningen sker. Denna avdelning kallas indunstningen och här torkas vasslen eller 

mjölken till en produkt i pulverform och enligt energikartläggningen som gjordes var 

energibehovet i form av värme under 2013 16 500 MWh.  

Mjölkpulvret uppfanns av en svensk näringsfysiolog vid mjölköverskottet i Sverige under 1930-

talet [2]. Sedan dess har flera olika typer av pulver tillkommit och framställningen av dessa har 

utvecklats. I dagsläget är produkter som vasslepulver, WPC80, kärnmjölkspulver och 

skummjölkspulver vanliga. Kraven på dessa produkter är höga och fördelarna med en produkt i 

pulverform är många.  

 Längre hållbarhet 

 Minskad vikt och volym 

 Transport och lagringskostnader är lägre 

Produkternas TS-halt ligger på omkring 95-98,5 % och anledningen till detta är att risken för 

reproduktion hos mikroorganismer minskar med en ökad torrsubstanshalt (TS-halt).  

Produktionen av dessa pulver är energikrävande, i synnerhet då de torkas med hjälp av ånga. 

Produkterna som tillverkas på indunstningen på Norrmejerier i Umeå är kärnmjölkpulver, 

skummjölkspulver, vasslepulver och WPC80. 

De fyra olika processerna som används för att torka koncentratet till ett pulver är spraytornet, 

tvåstegsindunstaren, fyrstegsindunstaren och ultrafiltreringen. Alla dessa processer torkar 

produkten med hjälp av ånga bortsett från ultrafiltreringen som drivs med hjälp av ett antal 

pumpar.  

De värden och uppgifter som kommer att användas fås antingen från energikartläggningen som 

Sweco genomförde alternativt Norrmejeriers driftrapporter. Därifrån erhölls historiska värden 

över indunstningens totala energianvändning. Denna rapport kommer redogöra energibehovet 

vid tillverkning av de olika pulvertyperna. Fördjupning kommer att göras både för varje enskild 

apparat. Resultaten kommer att presenteras för varje enskild apparat samt totalt i kWh/liter 

produkt.  
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Förslag på åtgärder och lösningar kommer att läggas fram för att antingen öka 

produktionsvolymerna vid nuvarande förbrukning (energieffektivisering) alternativt med minska 

förbrukningen vid bibehållna produktionsvolymer (energibesparing).  

3. Syfte och mål 
Det huvudsakliga syftet med arbetet är genom energikartläggning baserad på ångdata och 

flödesscheman utvärdera hur energibehovet vid pulvertillverkningen påverkas utifrån produkten 

som tillverkas, körsätt från operatörer, tid på dygnet samt tomgångskörningar. Därefter skall det 

specifika energibehovet vid framställning av de olika pulvertyperna redovisas i [kWh/l].  

Norrmejeriers definition av energiprestanda vid tillverkning redovisas dock i kWh/kg då måste 

dock pulvrets egenskaper såsom fetthalt och innehållet av laktos, kasein och andra vitaminer och 

mineraler som påverkar näringsinnehållet vara kända. 

Ytterligare ett syfte är att identifiera åtgärder i processen som har energibesparingspotential som 

kan leda till att Norrmejerier kan minska energianvändningen eller produktionskapaciteten med 

10 % utan investering av nya maskiner. 

4. Avgränsningar 
Projektet kommer endast att innefatta den mest energiintensiva avdelningen indunstningen och 

förslag på ändringar i själva driften kommer inte att beröras. Anledningen till detta är att 

produktplaneringen ser olika ut vecka till vecka på grund av att mängden mjölk som mejeriet ska 

behandla varierar. 

Fokus i detta projekt kommer endast ligga på energianvändningen kopplat till den 

ångförbrukning som indunstningen kräver samt pumparna som driver ultrafiltreringen. 

Den energiprestanda som presenteras kommer att baseras på den enskilda apparatens effekt 

och drifttid samt volymen koncentrat/retentat den.  

Ytterligare en avgränsning som kommer att göras är att ingen hänsyn kommer att tas till vilket 

pulver som är mest lönsamt att tillverka sett till världsmarknadspris och försäljning.  
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5. Metod 
För att avgöra hur energianvändningen på indunstningen påverkas utifrån produkt som tillverkas, 

körsätt från operatörer, tid på dygnet samt tomgångskörningar behövdes först en övergripande 

bild av avdelningen. Denna information erhölls genom intervjuer av anställda på Norrmejerier, 

ritningar och dokument av avdelningen och dess komponenter samt den energikartläggning som 

gjordes av Sweco under 2013. En del av denna information erhålls även genom att följa 

operatörerna på indunstningen under en period. 

Energianvändningen vid produktion under mars månad kartlades och genom att lokalisera ett 

antal dagar lokaliserades där endast en apparat var i drift under ett antal timmar. Därefter togs 

den uppmätta ångförbrukningen ut för tidpunkten och dess effekt beräknades genom ekvation 1 

nedan [3]. 

 
        

 
(1) 

Där    ångans uppmätta massflöde i kg/s och    är entalpiskillnaden mellan mättad ånga vid 25 

bar och kondensat vid 1,013 bar. För att underlätta beräkningarna användes en 

omräkningsfaktor på 1,53 vilken beskrivs enligt appendix 1 Denna faktor används för att beräkna 

effekten som kan erhållas vid ett givet massflöde av ångan och behöver endast multipliceras med 

drifttiden för att se energianvändningen enligt ekvation 2 nedan. 

 

  
     

    
 

 

(2) 

Där       är mängden ånga i kg och faktor 1,53 som har enheten 
    

    
  enligt appendix 1. 

Då koncentratets volym in i aggregaten anges i liter kommer även pulvervolymerna anges i liter. 

Koncentrat och pulvervolymerna ut från respektive apparat beräknas genom ekvation 3 nedan 

[4]. 

 

        
     

    
 

 

(3) 

Där     är volymflödet koncentrat eller retentat in till aktuell apparat i liter och      och      är 

dess torrsubstanshalt in respektive ut som erhölls från funktionsbeskrivning för aktuell apparat. 

Mängden vatten som avdunstas i processen kan beräknas genom ekvation 4 nedan som baseras 

på ekvation 4 ovan. 

 
                                                

 
(4) 

 

Där               är volymen koncentrat in till aktuell torkutrustning och                är 

volymen koncentrat ut från torkutrustningen. 
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För att kunna jämföra de olika pulvertypernas energibehov under tillverkningsprocessen med 

varandra antogs ett referensvärde av 100 000 liter vassle som skulle torkas. Därefter beräknades 

energibehovet samt energiprestandan för att behandla dessa 100 000 liter. Anledningen till att 

ett referensvärde valdes var att under de olika dagarna tillverkades olika stora satser. 

Efter att åtgärder med energibesparingspotential lokaliserats beräknades den teoretiska 

energibesparingen som göras genom att skriva om ekvation 1 enligt ekvation 5 nedan. 

 
             

 

(5) 

Där    är vattnets massflöde i kg/s,    är den specifika värmekapaciteten för vatten som antas 

vara 4,18 kJ/kg°C och    är differensen mellan mediets kalla och varma temperatur samt   som 

är drifttiden i timmar. 

Utförda beräkningar sammanställdes i en beräkningsmall som ses i appendix 2. Denna byggdes 

upp i Excel för att underlätta beräkningen av energianvändningen och energiprestanda för de 

olika pulvertyperna och dess tillverkningssteg. I beräkningsmallen anges TS-halter och mängd 

vassle in och därefter kan energianvändningen, energiprestandan samt energimängden energi 

som besparas ses.  

6. Teori  
I detta kapitel beskrivs grundläggande teori samt de ekvationer som använts vid beräkningar för 

att läsaren ska få en inblick och grundläggande förståelse för området. 

6.1 Ånga och kondensat 
Inom industrin krävs energi för att driva olika typer av processer. Denna energi kan transporteras 

i form av exempelvis ånga, elektricitet eller hydraulik. Enligt termodynamikens första sats som 

säger att energi inte kan skapas eller förstöras utan endast omvandlas från en form till en annan 

vilket kan ske genom att ånga som driver en turbin kopplad till generator eller en elmotor som 

omvandlar elektrisk energi till kinetisk mekanisk energi (rörelseenergi).  

6.1.1 Ånga 

Ånga är en vanlig och utmärkt energibärare som tillverkas i ångpannor där vatten värms till den 

grad att det förångas. På Norrmejerier hettas vattnet upp med hjälp av en oljepanna, en 

gaspanna samt en elpanna. För att vattnet ska kunna värmas upp från kokande tillräckligt mycket 

att det förångas krävs energi, denna energi kallas ångbildningsvärme.  

Mättad ånga används då endast processvärme är intressant och värmen skall växlas till andra 

medier. Överhettad ånga däremot är vanlig vid turbindrift då kraven på ångans kvalité är mycket 

högre och turbinernas skovlar kräver ånga som är helt torr, dvs. ingen fukt existerar i ångan.   

När ångan däremot kommer i kontakt med en yta som har lägre temperatur än sin egen så 

kondenseras den, det vill säga att den avger värme till den kallare ytan. Vid kondenseringen 

avges samma andel energi som tidigare krävdes för att förånga vattnet. Denna energi är 

användbar och kan nyttjas genom bland annat värmeväxlare och kalorifärer. 
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Ånga och vatten som energibärare förekommer på de flesta energiintensiva industrierna och 

anledningarna till detta är både ekonomiska och tekniska.  

 Vattnet är lättgängligt och billigt 

 Ångan har hög värmekapacitet 

 Bägge medierna är relativt enkelt att transportera i rör 

 Vattnet är enkelt koka och ångan lätt att kondensering 

6.2 Torkprocessen 
Torkning är en process som är betydelsefull inom industrin och innefattar både masstransport 

och värmetransport. Enligt Dairy Processing Handbook [5] är en energieffektiv torkning då 

processen är kort och utgående temperaturen skall vara låg.  

Torkning är en metod människan använt sig av sedan en lång tid tillbaka och är troligtvis den 

äldsta konserveringsmetoden. Torkning innebär att vattens drivs bort och därmed höjs 

torrsubstanshalten.  

För att höja TS-halten på koncentratet tillräckligt för att slutligen nå en produkt i pulverform 

används ett flertal olika processer beroende på vilken produkt som tillverkas. På Norrmejerier 

sker torkningen genom indunstning, spraytorkning och ultrafiltrering.  

6.2.1 Indunstning 

Indunstning med vakuum är en metod för att höja koncentrationen på lösningar och metoden 

har använts sedan början på 1900-talet [5]. 

Indunstning är ett tillvägagångssätt för att separera det vill säga höja koncentrationen av en 

flyktig och en icke-flyktig substans i en blandning i vätskefas. Denna separation sker genom 

förångning av den flyktigare beståndsdelen. Norrmejerier använder sig av en såkallad 

fallfilmsteknik som har hög kapacitet och relativt låg energianvändning då de kan seriekopplas. 

Denna typ av indunstare är en vertikal tubvärmeväxlare. Inuti indunstaren finns flera rör på vars 

insida en tunn film av koncentrat ska bildas, koncentratet torkas då ångan möter det kallare röret 

och slutligen kondenseras vilket kan ses i Figur 1 nedan. 

  

Figur 1: Falling filmprincipen. Hämtad från  [5]. 
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På indunstningen koncentreras mjölken som då har en vattenlik viskositet till ett koncentrat med 

en önskad TS-halt på 7,5 %.  Indunstningen sker antingen genom två- eller fyrstegsindunstaren 

(UF2 eller UF4) vilket innebär att indunstarna är kopplade i serie i antingen två eller fyra steg 

beroende på vilken produkt som tillverkas. Fyrstegsindunstaren används vid tillverkning av 

kärnmjölkspulver, skummjölkspulver samt vasslepulver och tvåstegsindunstaren används endast 

vid tillverkning av vasslepulver.  I fyrstegsindunstaren som har en vattenavdrivningskapacitet på 

10 ton/h höjs TS-halten från 7,5 % till mellan 36- och 45 % och indunstaren som innefattar två 

steg höjer TS-halten från 36 % till 65 % och vattenavdrivningen kan beroende på produkt 

anpassas mellan 1,1–1,6 ton/h.  

6.2.2 Spraytorkning 

Spraytorkning är en vanlig torkmetod i både livsmedelindustrin och vid läkemedelsframställning. 

Processen omvandlar produkten från ett koncentrat i flytande form till en produkt i pulverform. 

Detta sker i ett steg genom att koncentratet sprutas in i toppen torkkammaren med hjälp av 

dysor eller spridare beroende på produkt som ska torkas. Väl i kammaren möter koncentratet 

upphettad luft som tar upp koncentratets vatten på grund av låg relativ fuktighet. Fukten i 

koncentratet avdunstar då värme frigörs från den varma luften när den svalnar och när 

koncentratet når kammarens botten återstår ett pulver. Den inkommande torkluften leds in i 

samma riktning som koncentratet i kammaren (medströms, eng. co-current mode) vilket kan ses i 

Figur 2 nedan och har en temperatur på ungefär 200°C beroende på produkt som tillverkas.  

 

Figur 2: Medströms spraytork där torkluften och koncentratet leds in i toppen av torkkammaren och strömmar 
nedåt för att sedan lämna kammaren ur dess nedre del. Hämtad från [4]. 

Efter att produkten passerat torkkammaren kommer det till en fluidiserande bädd som återfinns i 

botten av torkkammaren är torkas produkten ytterligare och TS-halten ökar 3-4 %. Därefter kyls 

pulvret ned med hjälp av kall avfuktad luft. I fluidbädden sker ett antal olika processer för att 

uppnå önskade egenskaper hos pulvret.  

Torkluften som lämnar torkkammaren kommer att innehålla en liten andel pulver (10-30 %) [4]. 

Det är av både ekonomiska och miljömässiga skäl viktigt att separera denna luft från pulvret. 

Detta kan göras genom ett antal olika metoder men Norrmejerier använder sig av en cyklon samt 

en våtskrubber.  
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Andra vanliga lösningar är olika typer av påsfilter som besår av ett stort antal påsliknande filter 

som alla får lika stor mängd luft. Denna metod är väldigt effektiv och avskiljningsgrad uppnås vid 

rätt filtermaterial. Påsfiltren töms automatiskt då pulvret skakas av med hjälp av luft. Ansamlat 

pulver samlas i botten och tas tillvara på [4]. Ett byte från den nuvarande reningstekniken till en 

påsfilterlösning skulle kosta miljontals kronor men är en mycket mer energiekonomisk lösning än 

den våta skrubbern.  

Cyklonen utmärkt reningsteknik då den har hög effektivitet, minimalt underhåll då det inte finns 

rörliga delar. Luften och pulvret passerar horisontellt in i cyklonen med samma hastighet. En 

virvel bildas och centrifugalkraften separerar pulvret ut mot väggarna och därefter lämnar 

pulvret cyklonen genom dess botten. Den rena luften virvlar upp i mitten och förs ut ur toppen 

av cyklonen vilket ses i Figur 3 nedan. Effektiviteten hos cyklonen påverkas av faktorer såsom 

partiklarnas storlek, radiella avståndet och dess cut-size (storleken där 50 % av partiklarna 

avlägsnas).  

 

Figur 3: Cyklonens fysikaliska princip där luften och pulvret strömmar nedåt efter cyklonens utkanter och därefter 
stiger luften upp i cyklonens mitt för att sedan lämna ut ur toppen. Pulvret däremot lämnar cyklonen ur dess botten. 
Hämtad från [4]. 

Den andra avskiljningsmetoden som återfinns är en våtskrubber, det är en väl vedertagen metod 

inom kemindustrin och har visat sig särskilt effektiv inom mejeriindustrin och har en effektivitet 

väldigt nära 100 %. I en våtskrubber sprayas vattnet mot luftflödet som då absorberar 

återstående partiklar.  

6.2.3 Ultrafiltrering 

Filtrering har inom mejeriindustrin använts sedan tidigt 1970-tal. Det finns ett flertal olika 

filtreringstekniker som används inom mejeriindustrin såsom RO (omvänd osmos), NF 

(nanofiltrering), MF (mikrofiltrering) och UF (ultrafiltrering) som används på Norrmejerier för att 

tillverka vassleproteinkoncentrat (WPC80). Ultrafiltrering drivs med hjälp av tryck och är en 

såkallad crossflow-filtrering vilket innebär att flödet går längs membranet, till skillnad mot den 

mer traditionella filtreringsmetoden, där flödet är vinkelrätt mot membranet. Denna teknik 

lämpar sig väl för koncentration av större och makromolekyler som exempelvis proteiner. 



9 
 

Ultrafiltrering är en membranbaserad lösning som släpper igenom upplösta samt vissa olösta 

beståndsdelar medan större partiklar inte kommer igenom.  

Under filtreringen höjs TS-halten och för att hålla viskositeten på en önskad nivå tillsätts vatten 

under filtreringsprocessen. Enligt Norrmejeriers handlingar, massbalans för UF är andelen vatten 

som tillsätts 7,5 % av vasslevolymen. 

Ultrafiltrering är en metod som endast används vid tillverkning av WPC80 och fördelen med 

ultrafiltrering jämfört med övriga processer som används vid pulverframställning är att 

ultrafiltreringen inte förbrukar någon ånga vilket innebär ett avsevärt lägre energibehov. 

Filtreringen drivs av ett antal motorer och pumpar med en total märkeffekt som antas vara 107 

kW.  

Efter ultrafiltrering återstår två olika produkter, permeatet som går till biogasen för rötning och 

retentatet som går till spraytornet för ytterligare torkning och slutligen bli pulver.  

6.3 Motorer och fläktar 
Elmotorer står för 40 % av elanvändningen i samhället och hela 70 % inom industrin. Därför 

infördes 2008 av International Electrotechnical Commission [6] en ny klassificering för trefasiga 

asynkronmotorer med en märkspänning på upp till 1 000 volt, en märkeffekt mellan 0,75 och 375 

samt ett polantal på 2, 4 eller 6. Detta klassificerings- och märkningssystem sorterar motorerna i 

tre klasser efter verkningsgrad, IE1, IE2 och IE3. När dessa krav infaller ses i 

Tabell 1 som hämtats från [6]. 

Tabell 1: Beskrivning av de olika IE-klasserna samt datum för gällande krav. 

Tidpunkt Krav Notis 

Fas 1: Fr.o.m. 11-
06-16 

Motorer måste uppfylla krav för IE2 IE2/Hög verkningsgrad 
Jämförbar med EFF1 (CEMEP 
överenskommelsen) 

Fas 2: Fr.o.m. 15-
01-01 

Motorer med märkeffekt 7,5–375 kW 
måste uppfylla krav för IE3 eller IE2 
med varvtalsreglering genom 
frekvensomriktare 

IE3/Extra hög verkningsgrad, 
extrapolerad från IE2 med ~15 
% lägre förluster 

Fas 3: Fr.o.m. 17-
01-01 

Motorer med märkeffekt 0,75–375 kW 
måste uppfylla krav för IE3 eller IE2 
med varvtalsreglering genom 
frekvensomriktare.  

 

 

Dock så gäller denna klassificering inte motorer som endast kan används i drift med 

frekvensomriktare samt motorer som är helt integrerad i exempelvis pumpar, fläktar eller 

kompressorer [6].   

På indunstningen återfinns ett flertal fläktar som omfattas av denna klassificering. De största 

motorerna har märkeffekter mellan 18,5–75 kW. Dessa motorer driver bland annat sugfläkten till 

huvudcyklonen, sugfläkten till lilla cyklonen och fläkten till inkommande luft till spraytornet.   
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7. Resultat 
Detta avsnitt kommer att börja med en kortare beskrivning av aktuell resultatdel av den 

anledning att läsaren ska få uppfattning över utförandet och resultaten. Detta kommer att följas 

upp med presentation av de olika produkternas energibehov vid framställning och därefter visas 

de enskilda apparaternas energianvändning och energiprestanda. 

Apparaternas energianvändning kommer att beräknas med hjälp av ekvation 2 om inget annat 

anges, volymen vatten som avdunstas och volymen koncentrat eller pulver som erhålls från en 

apparat beräknas utifrån ekvation 4 och 3 

Begreppet energiprestanda är en del av Norrmejeriers energiledningssystem. Deras definition av 

energiprestanda är mätbara resultat med avseende på energianvändning vid tillverkning, 

energikonsumtion samt invägd produkt.  Energianvändningen vid tillverkning definieras som den 

mängd energi som används för att driva en process eller funktion. T.ex. den mängd energi som 

används vid produktion av produkter i kg eller st. Energikonsumtionen är den mängd energi som 

konsumeras inom ett område, exempelvis tomgångskörningar inom ett område och slutligen 

invägning produkt som är definitionen av den mängd produkt som vägs in styr produktionen 

tillsammans med kundbehovet. 

Värdena för energiprestandan kan anses vara låga men under 2014 behandlade Norrmejerier 

20 293 800 liter vassle som skulle bli WPC80 och 31 332 014 liter vassle för tillverkning av 

vasslepulver. 

Förtydligande skall dock göras att i denna rapport tas ingen hänsyn till andra energikrävande 

processer såsom kyl- eller värmesteg utan den energimängd som analyserats är ångan samt 

pumparna som driver ultrafiltreringen. Skulle däremot dessa kyl- och värmesteg beräknas skulle 

den energiprestandan bli högre.  

Ångförbrukningen på avdelningen varierar kraftigt under dygnet och beror på vilken typ av pulver 

som tillverkas och storleken på satserna som tillverkas. Exempelvis kan vasslepulver tillverkas i 

fyr- och tvåstegaren samtidigt som WPC80 torkas i spraytornet medan en annan dag torkas bara 

vasslepulver i spraytornet vilket innebär att ångförbrukningen är betydligt lägre.  

 Indunstningens totala ångförbrukning under mars månad uppgick till nästan 1 800 ton och 

variationen i förbrukningen visas i ett varaktighetsdiagram och kan ses i Figur 4 nedan. Det 

genomsnittligliga ångflödet under mars månad uppgick till 2 405 kg/h. 
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Figur 4: Varaktighetsdiagram för ångförbrukningen under mars månad 2015 som visar stora variationer i 
ångförbrukningen under månaden . 

Anledningen till att variationen i grafen ovan är så stor är att under vissa tidpunkter har endast 

en apparat varit i drift. Drifttiderna på de olika torkutrustningarna beror i stor del på vilken 

produkt som tillverkas och tomgångskörning i samband med torkning efter disk. 

7.1 Energikartläggning av produkternas framställning 
Energimängderna som presenteras i Figur 5 nedan baseras endast på ångförbrukningen för 

fyrstegsindunstaren, tvåstegsindunstaren och spraytornet samt elförbrukningen för pumparna 

som driver ultrafiltreringen.  

 

Figur 5: Energianvändningen i MWh under 2014 baserat på ångflöde från ritningar samt drifttider från 
driftsrapporter. 

7.1.1 WPC80  

Framställningsprocessen av WPC80 eller vassleproteinkoncentrat som det också heter är ett 

pulver skiljer sig en hel del jämfört med de metoder som används vid tillverkning av andra 

pulvertyper. Volymen WPC80 som kan utvinnas ur vasslen är liten men pulvret har däremot ett 

marknadsvärde på ungefär 55 kronor per kilo. Vid tillverkning av WPC80 krävs ungefär 110 liter 

vassle för att nå en liter pulver. WPC80 framställs genom ultrafiltrering som tillsammans med 
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spraytorkningen är de metoder som höjer TS-halten i denna tillverkningsprocess.  Den 

inkommande vasslen har en TS-halt på ungefär de 7,5 % och ultrafiltreringen höjer då TS-halten 

från 7,5–28 % och genom spraytorkning med tillhörande fluidbäddar höjs den ytterligare till TS 

96 % vilket innebär att stora mängder vatten avdunstas.  

7.1.1.1 Ultrafiltrering 

Ultrafiltreringen är endast i drift i vid tillverkning av WPC80 och dess produktionstid under ett år 

är ungefär 2 500 timmar. Ultrafiltrens disk- och ståtider under ett års period är ungefär 770 

respektive 50 timmar enligt Norrmejeriers driftrapporter.  

För att filtreringstekniken ska fungera optimalt tillsätts vatten. Detta för att det inte bara är 

laktos som filtreras bort, utan även vatten. Vattnet som tillsätts sänker därmed viskositeten hos 

vasslen under filtreringen. Vattenvolymen som tillsätts i filtreringen är 7,5 % av vasslevolymen. 

Vid ultrafiltrering erhålls två produkter, retentat som används vid pulvertillverkningen och 

permeat som rötas vid biogasanläggningen. Andelen retentat som kan utvinnas ur vasslen är 2,9 

% av vasslevolymen.  

Vid behandling av 100 000 liter vassle har 7 500 liter vatten tillsatts ultrafiltreringen kan 

framställa 376 kg retentat per timme vilket medför en produktionstid på ungefär 8 timmar. 

Pumparna som driver processen har en antagen total märkeffekt på 107 kW och energibehovet 

är således 892 kWh.  

Efter ultrafiltreringen återstår då 104 000 liter permeat som går vidare för rötning samt 3 100 

liter retentat som skall torkas i spraytornet. 

Energiprestandan för ultrafiltreringen baseras på dess energibehov på 892 kWh och volymen 

erhållet retentat som är 3 100 liter. Energiprestandan blir således 0,28 kWh/lretentat. Det låga 

värdet beror på att driften sker endast med hjälp av pumpar och att filtreringsmetoden ger en 

relativt låg höjning av TS-halten i förhållande till övriga torkprocesser vilket samtidigt ger ett lågt 

energibehov mot antal liter framställt retentat. Ultrafiltreringens uppskattade energidel av det 

totala behovet vid tillverkning av WPC80 är ungefär 21 %. 

7.1.1.2 Spraytorn med fluidbädd 

Spraytorn med tillförande fluidbäddar och skrubber är i drift i vid tillverkning av alla pulvertyper 

och dess produktionstid under ett år är ungefär 4 400 timmar enligt Norrmejeriers driftrapporter 

och har en effekt enligt flödesscheman på knappt 1 500 kW.  

Vasslen som filtrerats i ultrafiltreringen och ska till spraytornet kallas retentat och har en TS-halt 

på 28 % och det färdiga pulvret skall ha en TS-halt på 96 %, dvs. att 30 % av det inkommande 

koncentratet blir pulver och resterande 70 % går vidare till cyklon och skrubber.  

Vid behandling av 100 000 vassle i ultrafiltreringen erhålls ungefär 3 100 liter koncentrat som går 

vidare till spraytornet för torkning. Spraytornet har en vattenavdrivningskapacitet på 1 000 liter 

per timme och drifttiden blir således 2 timmar då 2 200 liter vatten avdunstats och 900 liter 

pulver utvinns i spraytornet. Efter att de 2 200 liter vatten som avdunstas i spraytornet går luften 

vidare till cyklonen för att utvinna de sista procenten pulver och därefter renas luften i den våta 

skrubbern.  
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Spraytornet har en vattenavdrivningskapacitet vid tillverkning av WPC80 på 1 000 l/h. 

Produktionstiden för att då avdunsta dessa 2 200 liter vatten är ungefär 2 timmar. Under dessa 

två timmar förbrukar spraytornet totalt 5 000 kg ånga för att värma upp luften till önskad 

temperatur. Energibehovet blir således 3 300 kWh enligt ekvation 2.  

Energiprestandan under produktion för spraytornet fås då genom dess energianvändning som 

var 3 300 kWh och volymen pulver som erhålls som var 900 liter. Energiprestandan är då 3,62 

kWh/lpulver. Spraytornets uppskattade energidel av det totala behovet är ungefär 79 % vid 

tillverkning av WPC80.  

Den totala energianvändningen vid bearbetning av 100 000 liter vassle som resulterar i drygt 900 

liter pulver är 4 200 kWh. Dessa 4 200 kWh fördelas på två delprocesser, ultrafiltreringen och 

spraytornet. Ultrafiltreringens energibehov som knappt var 900 kWh och spraytornets 

energibehov som var i 3 300 kWh.  

Energiprestandan för att tillverka WPC80 exklusive diskning, uppkörning samt tomgångskörning 

är 4,6 kWh/lpulver som baseras på en energianvändning på 4 200 kWh och en pulvervolym på 900 

liter.   

I Figur 6 nedan ses fördelningen över energibehovet för respektive apparat vid tillverkning av 

WPC80 och en vasslevolym på 100 000 liter. 

  

Figur 6: Energianvändningen i kWh för respektive apparat vid tillverkning av WPC80 där den behandlade volymen 
vassle är 100 000 liter. 
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Nedan kommer en jämförelse hur energiprestandan skiljer sig om den baseras på drifttid med 

disk och lång tomgångskörning eller produktionstid. Med drifttid menas den tid utrustningen 

varit påslagen oavsett om produkt tillverkats eller ej. Drifttiden är den tid då produkt gått in i 

apparaten. 

Tabell 2 nedan visar hur energiprestandan ser ut den 5:e januari 2015 om den baserades på 

produktionstider. I denna tabell har ingen hänsyn tagits till energianvändningen kopplat till 

diskning eller tomgångskörning.    

Tabell 2: Energianvändning och energiprestanda den 5:e januari 2015 baserade på produktionstid (tid då produkt 
gått in i apparaten). 

TS Spray in 28% 

Volym koncentrat Spray in [l] 9 407 

TS Spray ut 96% 

Volym pulver Spray ut [l] 2 744 

Avdunstat vatten spray [l] 6 663 

Produktionstid [h] 7 

Ångförbrukning [kg] 16 048 

Energibehov produktion [kWh] 10 489 

Energiprestanda produktion [kWh/lpulver] 3,82 
 

Tabell 3 nedan visar hur energiprestandan ser ut den 5:e januari 2015 om den baserades på 

drifttider. I drifttiden inkluderas disktid och tomgångskörning.    

Tabell 3: Energianvändning och energiprestanda den 5:e januari 2015 baserade på drifttidtid (total tid apparaten 
varit påslagen oavsett om produkt gått in eller ej). 

TS Spray in 28% 

Volym koncentrat Spray in [l] 9 407 

TS Spray ut 96% 

Volym pulver Spray ut [l] 2 744 

Avdunstat vatten spray [l] 6 663 

Total drifttid [h] 15 

Ångförbrukning [kg] 32 845 

Energibehov drift [kWh] 15 745 

Energiprestanda drift [kWh/lpulver] 5,74 
 

I Tabell 2 och Tabell 3 ovan märks skillnaden tydligt om energiprestandan baseras på 

produktionstid kontra drifttid.  Noterbart är också att ingen hänsyn tagits till energianvändningen 

kopplat till diskning utan endast drifttid kopplat till tomgångskörningar. Om detta skulle gjorts 

hade energibehovet vid drift ökat vilket i sin tur medfört att energiprestandan som baseras på 

drifttid skulle bli avsevärt högre. Drift- och produktionstider som använts kommer från 

driftrapporten för aktuellt datum.  

Motsvarande beräkningar har utförts den 6:e mars samma år. Denna dag utan diskning och lång 

tomgångskörning. Tabell 4 och Tabell 5 nedan visar att energiprestandan skulle se helt 

annorlunda och skillnaderna inte blir så stora. Detta gjordes för att tydliggöra resultaten hur 
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energiprestandan påverkas beroende på om energiprestandan baseras på drift- eller 

produktionstid.  

Tabell 4: Energianvändning och energiprestanda den 6:e mars 2015 baserade på produktionstid (tid då produkt gått 
in i apparaten). 

TS Spray in 28% 

Volym koncentrat Spray in [l] 9 671 

TS Spray ut 96% 

Volym pulver Spray ut [l] 2 821 

Avdunstat vatten spray [l] 6 850 

Produktionstid [h] 7 

Ångförbrukning [kg] 14 971 

Energibehov produktion [kWh] 9 785 

Energiprestanda produktion [kWh/lpulver] 3,47 
 

Tabell 5: Energianvändning och energiprestanda den 6:e mars 2015 baserade på drifttidtid (total tid apparaten varit 
påslagen oavsett om produkt gått in eller ej). 

TS Spray in 28% 

Volym koncentrat Spray in [l] 9 671 

TS Spray ut 96% 

Volym pulver Spray ut [l] 2 821 

Avdunstat vatten spray [l] 6 850 

Total drifttid [h] 8 

Ångförbrukning [kg] 18 306 

Energibehov drift [kWh] 11 964 

Energiprestanda drift [kWh/lpulver] 4,24 
 

Här är skillnaden betydligt mindre mellan energiprestandan baserad på drifttid och 

produktionstid. Likt beräkningarna i Tabell 3 så har ingen hänsyn tagits till energimängden 

kopplat till diskar. De drift- och produktionstider som använts kommer från driftrapporten för 

aktuellt datum. 

7.1.2 Vasslepulver 

I vasslepulvrets tillverkningsprocess ingår filtrering med omvänd osmos, värmning och kylning 

mellan de olika stegen, indunstning i fyrstegsindunstaren, tvåstegsindunstaren samt torkning i 

spraytorn. Stora volymer pulver kan utvinnas ur vasslen men pulvret har ett relativt lågt 

marknadsvärde, 8 kronor per kilo. Tillverkningen av vasslepulver kräver mer energi än tillverkning 

av de övriga pulvren då processen innehåller flertalet apparater som kräver relativt mycket ånga.  

7.1.2.1 Fyrstegsindunstare, UF4 

Fyrstegsindunstaren eller UF4 som den heter i ritningar och beräkningar har den fördelen att 

varje indunstningssteg erhåller ett större undertryck (vakuum) än det föregående. Detta gör i sin 

tur att temperaturen för att avdunsta vattnet sjunker jämfört med tidigare.  

Fyrstegsindunstaren är i drift i vid tillverkning av kärnmjölkspulver, skummjölkspulver samt 

vasslepulver och dess produktionstid under ett år är ungefär 4 200 timmar. Diskar och ståtider 
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under ett år är ungefär 1 300 respektive 1000 timmar enligt Norrmejeriers driftrapporter och 

enligt flödesscheman är dess effekt knappt 1 400 kW.  

När koncentratet skall torkas i fyrstegsindunstaren har det en TS-halt på 7,5 % och den skall höjas 

till 36 %, dvs. för att utvinna 1 liter koncentrat krävs 5 liter vassle. 

Vid behandling av 100 000 vassle erhålls ungefär 21 400 liter koncentrat enligt ekvation 3 som 

går vidare till tvåstegsindunstaren. Energibehovet för att då avdunsta resterande 78 600 liter 

vatten beräknas enligt ekvation 2 som grundas på en vattenavdrivningskapacitet på 9 700 l/h 

vilket ger en produktionstid på 8 timmar och en ångförbrukning på 17 400 kg. Energibehovet blir 

således 11 400 kWh Energiprestandan för fyrstegsindunstaren under produktion är 0,53 

kWh/lkoncentrat enligt energibehovet på 11 400 kWh och volymen koncentrat på 21 400 liter. 

Av de 100 000 liter vassle som behandlas så avdunstas ungefär 78 600 liter vatten enligt ekvation 

4. Det vatten som avdunstas i fyrstegsindunstaren kallas KIS55 och detta är ett vatten med en 

temperatur på 55 °C som är kondensat indunstat sterilt.  Detta vatten erhålls genom de fyra olika 

stegen i fyrstegsindunstaren. Tidigare gick vattnet som avdunstas i steg ett som är väldigt rent till 

matarvattentanken för att sedan användas som pannvatten om konduktiviteten var den rätta. 

Detta görs dock inte i dagsläget men skulle innebära en energibesparing om det återfördes. I 

dagsläget leds detta vatten till avlopp. Det avdunstade vattnet från steg två, tre och fyra används 

emellertid som KIS55. Vattnet lagras då i en tank vars volym är 50 m3 och används för att 

förvärma grädde och ystmjölk. 

 Fyrstegsindunstarens uppskattade energidel av det totala behovet är ungefär 48 %. 

7.1.2.2 Tvåstegsindunstare, UF2 

Tvåstegsindunstaren eller UF2 som den heter i ritningar och beräkningar är endast i drift i vid 

tillverkning av vasslepulver och enligt Norrmejeriers driftrapporter är dess produktionstid under 

ett år är ungefär 2 400 timmar och enligt flödesscheman är dess effekt drygt 500 kW.  

Efter fyrstegsindunstaren har koncentratet en TS-halt på 36 % och i tvåstegsindunstaren skall den 

höjas ytterligare till 65 %. 

Vid behandling av 100 000 vassle i fyrstegsindunstaren erhålls ungefär 21 400 liter koncentrat 

som går vidare till tvåstegsindunstaren. I tvåstegsindunstaren utvinns enligt ekvation 3 11 500 

liter koncentrat och ytterligare 9 900 liter vatten avdunstas enligt ekvation 4. Dessa 9 900 liter 

avdunstat vatten anses dock vara otjänliga och leds i dagsläget till avlopp.  

Produktionstiden för att avdunsta dessa 9 900 liter vatten är 6 timmar som grundas på en 

vattenavdrivningskapacitet på 1 300 l/h. Under dessa 6 timmar är ångförbrukningen 6 400 kg 

vilket enligt ekvation 2 motsvara ett energibehov på 4 200 kWh. Energiprestandan för 

tvåstegsindunstaren vid produktion är 0,36 kWh/lkoncentrat och baseras på energibehovet på 4 200 

kWh och erhållet koncentrat, 11 500 liter.   

Tvåstegsindunstarens uppskattade energidel av det totala behovet är ungefär 18 %. 
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7.1.2.3 Spraytorn med fluidbädd 

Spraytorn med tillförande fluidbäddar och skrubber är i drift i vid tillverkning av alla pulvertyper 

och dess produktionstid under ett år är ungefär 4 400 timmar och enligt flödesscheman är dess 

effekt knappt 1 500 kW.  

Inkommande vassle till spraytornet har en TS-halt på 65 % och det färdiga pulvret skall ha en TS-

halt på 96 %, dvs. att 70 % av det inkommande koncentratet blir pulver och resterande 30 % går 

vidare till cyklon och skrubber.  

Vid behandling av 100 000 vassle i fyrstegsindunstaren erhålls ungefär 21 400 liter koncentrat 

som går vidare till tvåstegsindunstaren och efter tvåstegsindunstaren återstår 11 500 liter 

koncentrat som ska torkas till pulver i spraytornet. Enligt ekvation 3 avdunstas ytterligare 3 700 

liter vatten i spraytornet och 7 800 liter pulver utvinns. Efter att de 3 700 liter vatten avdunstas i 

spraytornet innehåller luften fortfarande en liten andel pulver som utvinns i cyklonen och 

därefter renas luften i den våta skrubbern innan den lämnar skorstenen.  

Vattenavdrivningen på spraytornet vid tillverkning är 670 l/h och för att avdunsta dessa 3 700 

liter är produktionstiden 6 timmar. För att värma upp luften till önskad temperatur krävs totalt 

12 300 kg ånga energibehovet är således 8 000 kWh enligt ekvation 2. Energiprestandan för 

spraytornet vid produktion är 1,03 kWh/lpulver baserat på dess energibehov på 8 000 kWh och 

volymen pulver som var 7 800 liter.  

Spraytornets uppskattade energidel av det totala behovet är ungefär 34 % vid tillverkning av 

vasslepulver. 

Den totala energianvändningen för att behandla 100 000 liter vassle som slutligen ska bli 7 800 

liter vasslepulver är 23 600 kWh exklusive uppkörning och diskar. Den energiprestanda som 

beräknats för att tillverka dessa 7 800 liter pulver är 3,02 kWh/lpulver. 

Energibehovet för de olika apparaterna vid tillverkning av vasslepulver från 100 000 liter vassle 

ses i Figur 7 under.  
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Figur 7: Energianvändningen i kWh för respektive apparat vid tillverkning av vasslepulver där den behandlade 
volymen vassle är 100 000 liter.  

Där energibehovet utrustningens energibehov beräknas med ekvation 2 och drifttiderna erhålls 

från driftrapporter. 

I Figur 8 nedan ses de olika pulvertypernas specifika energianvändning vid behandling av samma 

volym vassle. 

 

Figur 8: Energiprestanda som baserats på energibehovet för att torka 100 000 liter vassle till pulver. 

Som Figur 8 ovan visar är energiprestandan lägre om den baseras på volymen vassle in och vilket 

stämmer med stöd av Figur 9 nedan som visar energibehovet för att tillverka vasslepulver och 

WPC80 av samma mängd vassle. 
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Figur 9: Energibehovet för att behandla 100 000 liter vassle. Där staplarna till vänster är vid tillverkning av 
vasslepulver och den högra vid tillverkning av WPC80. 

I Figur 10 nedan ses energiprestandan om den baseras på tillverkat pulver vilket blir missvisande 

då vasslevolymen som blir pulver vid tillverkning av WPC80 endast är ungefär 1 % respektive 8 % 

vid tillverkning av vasslepulver.  

 

Figur 10: Energiprestanda baserad på energibehovet för att tillverka en liter pulver som visar att WPC80 är ett mer 
energiintensivt pulver sett till att tillverka en liter i förhållande till vasslepulver där energiprestandan är betydligt 
lägre. 
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Ett exempel på hur energiprestandan skiljer sig om den baseras på drifttid eller produktionstid 

ses Figur 11 nedan, detta för att visa att energiprestandan inte är konstant. 

 

Figur 11: Energiprestanda baserad på drifttid med disk och tomgångskörning respektive energiprestanda baserad på 
produktionstid. 

7.2 Identifiering av energibesparingsåtgärder 
Nedan kommer ett antal åtgärdsförslag att presenteras för att visa hur energianvändningen kan 

reduceras vid tillverkning av pulvren. 

7.2.1 Värmeåtervinning vid kalorifär 

I dagsläget blåses uteluft som värmts upp till 20°C med hjälp av rumsluft in i kalorifären. Denna 

luft ska i sin tur värmas upp till ungefär 200°C med hjälp av ånga. Möjligheten att koppla in och 

driftsätta befintlig förvärmning av luften med värme finns vilket kan vara ett alternativ. 

Värmeåtervinningen kan då ske genom att antingen koppla in en återvinning från skrubber där 

varm fuktig luft som annars släpps ut ur skorsten eller använda sig av det avdunstade vattnet 

från fyrstegsindunstaren, dvs. KIS55. Antaget i denna åtgärd är att allt avdunstat vatten från 

fyrstegsindunstaren går till värmeåtervinning vid kalorifären och att fyrstegsindunstaren är i drift 

samtidigt som spraytornet vilket är en förutsättning för att denna lösning ska vara möjlig om inte 

en ackumulatortank används.  

Energibesparingen som kan göras vid en inkoppling av kalorifären mot KIS55 beräknas med hjälp 

av ekvation 5 och uppgår till 600 kWh vid behandling av 100 000 liter vassle vilket kan ses i 

appendix 2. Denna åtgärd skulle sänka spraytornets energiprestanda vid vassleproduktion från 

nuvarande 1,03 kWh/lpulver till 0,95 kWh/lpulver. Detta medför att energiprestandan vid tillverkning 

av vassle skulle sjunka till 2,94 kWh/lpulver från nuvarande 3,02 kWh/lpulver.  

Då kalorifären installerades var tanken att inkommande luft skulle förvärmas med vatten från 

kyltornet. Detta kopplades aldrig in men med en antagen effekt på 125 kW och spraytornets 

drifttid under ett år som 2014 var 4 400 timmar skulle innebära en energibesparing på 550 MWh 

vilket motsvarar 3,3 %. Med ett elpris på 500 kr/MWh skulle inkopplingen bespara 275 000 

kronor. 
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7.2.2 Motorbyte 

Byten av motorer visar sig inte vara en motiverad lösning för att bespara energi i dagsläget. Detta 

då återbetalningstiderna överstiger dess antagna livslängd. Skulle däremot en befintlig fläkt, 

pump eller motor haverera ska detta självklart ses som en del i arbetet mot en energieffektivare 

anläggning.  

Genom att använda onlineverktyget ABB Optimizer kunde befintliga motorer jämföras med en 

ersättare av bättre IE-klassificering. Detta gjordes för motorerna på avdelningen vars märkeffekt 

var större än 18 kW. Motorernas verkningsgrader antas vara något lägre än de i IE2-klassen. 

Antaganden av driftstider gjordes i samråd med operatörer och dessa antas då vara 18 timmar 

per dygn 360 dagar om året samt motorernas livslängd antogs vara 20 år.  

Erhållna resultat från jämförelserna visar att energibesparingar som vid byte av motor till en ny 

av högre IE-klassificering är varierar mellan 3- 20 000 kWh/ år. Motorbyten enligt ABB Optimizer 

visar att energibesparingen som kan göras beror på motorns storlek. Besparingen som kan görs 

vid byte av motorn på skrubberns botten P2091 är 4 600 kWh/år, skulle sugfläkten till 

huvudcyklonen, FL2197 bytas ut skulle en energibesparing på 20 900 kWh/år göras och en 

energibesparing på 3 700 kWh/år göras om sugfläkten vid lilla doseraren FL2196 byttes ut mot en 

av IE3-klass.  

7.2.3 Annan typ av ångkompression 

Ett alternativ till den nuvarande fyrstegsindunstaren med falling-film principen som komprimerar 

ångan enligt ångstråleprincipen skulle vara mekanisk kompression av ångan. Skillnaden mellan 

ångstråleprincipen och den mekaniska kompressionen är att ångstråleprincipen baseras på att 

ånga sprutas in och ”drar med sig” sekundärångan ifrån avskiljaren, den mekaniska 

kompressionen sker istället med hjälp av en kompressor som komprimerar ångan som senare 

kondenseras mot en värmesänka där värmen ska avges.  

7.2.4 Påsfilter  

Ett alternativ som dock inte är aktuellt är en investering av påsfilter istället för dagens våta 

skrubber. Påsfilterprincipen bygger på ett stort antal påsliknande filter som alla förses med lika 

stora volymer luft. Denna metod har väldigt hög effektivitet och hög avskiljningsgrad uppnås vid 

rätt filtermaterial. Påsfiltren töms automatiskt då pulvret skakas av med hjälp av luft. Ansamlat 

pulver samlas i botten och tas tillvara på [4]. Ett byte från den nuvarande reningstekniken till en 

påsfilterlösning skulle kosta miljontals kronor men är en mycket mer energiekonomisk lösning än 

den våta skrubbern.  

7.2.5 Övrigt 

Produktionsplanering 

En produktionsplanering som innebär flera diskningar och tomgångskörningar pga. produktbyten 

medför ökad energianvändning. Detta kan minskas om produktionsplaneringen integreras i 

tänket kring energieffektivitet.  

TS-halter 

Enligt egna antaganden och beräkning med hjälp av beräkningsmallen visar att energibesparingar 

kan göras om TS-halterna höjs. I en personlig intervju hävdar dock Jonas Vängbo att detta inte är 

en genomförbar lösning att höja TS-halten på exempelvis inkommande vassle till 
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fyrstegsindunstaren då nästkommande torkprocess dvs. tvåstegsindunstaren inte har kapacitet 

att ta hand om större volymer koncentrat.  

8. Diskussion 
Norrmejerier har i dagsläget dålig koll på hur energianvändningen på indunstningen egentligen 

ser ut då det finns få mätare i ångsystemet och IMSE som lagrar förbrukningen är inte kalibrerad 

på många år.  

För att Norrmejerier ska kunna få en tydligare bild över energianvändningen kopplad till 

pulverproduktionen skulle fler mätare för ångflödet vara bra. Detta då endast indunstningens 

totala ångförbrukning kan ses via IMSE. Flödesmätare för fyr- och tvåstegsindunstare och 

spraytorn skulle ge en tydligare uppfattning hur energin används på avdelningen. Detta skulle 

även medföra att energiförluster vid tomgångskörningar enklare kan identifieras. 

En energiprestanda som baseras på drifttider skiljer sig mycket mot för en energiprestanda som 

grundas på produktionstider. Saker som påverkar en energiprestanda baserad på drifttider 

påverkas av alltifrån operatörernas olika körsätt till produktplaneringen som i sin tur kan påverka 

diskar och tomgångskörningar. En energiprestanda som baseras på disk och tomgångskörningar 

blir svårare att beräkna och kommer att variera kraftigt.  

Energibehovet vid tillverkningen kommer vara en grov uppskattning men ändock ge en tillförlitlig 

bild över hur, produktionsprocesserna och pulvertyperna påverkar energibehovet. 

Osäkerheter i utförda beräkningar som baseras på IMSE:s ångflöde kan bero på att ett ångflöde 

på 50 kg/h visades vid totalt ångstopp som rådde vid underhållsstopp den 9: onde maj. För att få 

en rättvis bild mot Norrmejeriers tidigare egna beräkningar kommer detta inte tas i beaktning vid 

beräkningarna samt att detta skedde då majoriteten av beräkningarna redan var utförda.  

Ytterligare en felkälla som kan förekomma i utförda beräkningar är att TS-halten varierar. Den är 

inte konstant enligt flödesscheman utan varierar samt att TS-halten efter tvåstegsindunstaren 

(UF2) sjunker något enligt operatörer efter lagring i tank och kristallisering men detta har inte 

tagits i beaktning i beräkningar.  

I examensarbetet har processen antagits vara konstant under ett år, då ett medelvärde togs för 

fyra dagar i driften. För att resultaten skall vara mer tillförlitliga bör fler dagar inkluderas i 

beräkningarna av medelvärdena. 

Då beräkningarna som gjorts har delvis baseras på driftrapporter som redovisar drift- och 

produktionstider i minuter per dygn och inte satsvis är drift- och produktionstiderna som använts 

i beräkningarna inte exakta utan endast är grövre uppskattningar.  

Det finns ett flertal förbättringar att göra i och med att möjlighet till värmeåtervinning då Valio i 

Finland visade att en energieffektivisering på 10 % är möjlig utan att investera i nya maskiner [7]. 

Vid nyinstallationer och åtgärder för att minska energianvändningen bör hänsyn alltid tas till hur 

energiprestandan kommer att påverkas. Innan nyinstallationer och likande åtgärder bör förluster 

identifieras och minimera dessa i största möjliga mån, därefter kan åtgärder börja göras. 



23 
 

All ånga som måste produceras genom förbränning av antingen fossila eller förnyelsebara källor 

påverkar miljön mer eller mindre, därför bör så mycket av kondensat annat som i dagsläget inte 

tas till vara på och användas om möjligt i större utsträckning.  En minskad energianvändning 

leder helt enkelt till en minskad miljöpåverkan.  

 

8.1  Vidare studier 
En noggrannare undersökning av KIS55 skulle vara lämplig då detta är en lösning som byggdes 

samtidigt som mejeriet och var då anpassad efter dåvarande volymer. Mejeriet har växt och är 

mer komplext än då KIS55-lösningen byggdes och det borde ses över om det är möjligt att 

använda det avdunstade vattnet i större utsträckning än i dagsläget. Att undersöka detta vidare 

är troligen intressant för Norrmejerier. 

Ytterligare ett område som bör vara intressant att undersöka noggrannare är luften som lämnar 

skrubbern efter en personlig intervju med Joakim Johansson. Då våt skrubber används och 

därmed vatten tillsätts luften som en del i reningsprocessen är luften som lämnar anläggningen 

relativt energirik enligt termodynamikens första huvudsats. Enligt stoftrapporten var den 

absoluta fuktigheten 1,56 kgH20/kgtorr luft. I samråd med Claes Brannelid borde detta utredas vidare 

då i ett annat arbete då en ny mätning bör göras först med mer fokus på luften. 

Om fokus specifikt ska ligga på energibehov och energiprestanda kan ytterligare studier göras 

angående att integrera produktionsplaneringen mer i arbetet för att minska energiprestandan 

och energianvändningen.   

9. Slutsatser 
Trots att majoriteten av de beräkningar som gjorts grundar sig i siffror som kan anses relativt 

osäkra då medelvärden endast tagits för fyra olika dagar så anses det att de kalkylerade värdena 

för energiprestanda i alla fall kan användas för att ge en ungefärlig uppskattning över faktiska 

värden. Det finns dock ingen generell energiprestanda för pulvertillverkningen då den beror på 

hur planeringen ser ut, vilket pulver som tillverkas och operatörernas olika körsätt. Görs flera 

diskar och operatörerna äter lite längre lunch under en tomgångskörning ändras 

energiprestandan.  

För att kunna jämföra de olika pulvertyperna med varandra är det rimligare att basera 

energiprestandan på energibehovet för att behandla samma mängd vassle och inte vid ett kilo 

färdigt pulver vilket inte ger en rättvis bild vilket syns tydligt i Figur 8 med stöd av Figur 9. 

Baseras energiprestandan på energibehov per tillverkad liter/kg pulver blir resultatet missvisande 

då Figur 9 visar att tillverkningen av WPC80 kräver en mindre mängd energi än vad som går åt vid 

tillverkning av vasslepulver men energiprestandan blir tvärt om vilket kan ses i Figur 10. 

Anledningen till detta är bland annat de olika TS-halterna in och ut från de olika apparaterna. 

Ytterligare en anledning är att andelen retentat i vasslen som används vid tillverkning av WPC80 

är ungefär 2,9 % till skillnad mot för andelen användbart koncentrat vid vasslepulvertillverkning 

är drygt 20 %. 
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Jag tycker att om energiprestandan ska baseras på energibehovet per tillverkat kilo pulver bör 

även hänsyn tas till lönsamheten också, inte bara se pulvertillverkningen som en förbrukning. Om 

prestandan istället baseras på energibehovet för att behandla en viss mängd vassle eller mjölk 

behövs inte lönsamheten i form av försäljning tas i beaktning.  

För att minska energianvändningen på avdelningen bör produktionsplaneringen ses över för att 

minska diskar och tomgångskörning, dvs. drift av tomma maskiner. Dess inverkan på 

energiprestandan syns tydligt enligt Figur 11.  

Vid beräkning av energibesparingen som kan göras togs ingen hänsyn till övrig användning av 

KIS55 såsom värmning av ystmjölk och grädde. Detta antagande gjorde att i beräkningen går allt 

avdunstat vatten från fyrstegsindunstaren till värmeåtervinning. Så är inte fallet, utan i 

verkligheten går även en del till avlopp i dagsläget. Denna åtgärd ger endast en energibesparing 

då fyrstegsindunstaren och spraytornet är i drift samtidigt vilket innebär att antingen krävs en 

ackumulatortank där vattnet kan lagras tills det skall användas eller att produktionsplaneringen 

sker med hänsyn till detta vilket kan vara svårare att genomföra. Jag tycker att en undersökning 

kring luften som lämnar skrubbern då återvinning istället sker under hela tiden spraytornet är i 

drift vilket är enligt mig en bättre lösning då det fyrstegsindunstaren inte alltid går samtidigt som 

spraytornet och KIS55-vattnet kan då användas till annat.      

Motorbyten är inte motiverade i dagsläget då återbetalningstiderna överstiger motorernas 

garantitid men självklart ska en motor av bättre IE-klass installeras vid haveri av befintlig.  

Sett till uppdragsbeskrivningens syfte och mål anser jag att dess syften och mål har uppnåtts till 

viss del då arbetet fick begränsas till pulvertyperna vasslepulver och WPC80. Hur 

energianvändningen ser ut vid tillverkningen sett till produkt och hur den påverkas av 

tomgångskörning och diskning har även redovisats. Ett mål var också att identifiera åtgärder med 

energibesparingspotential vilket även det har gjorts. 

Hade jag haft mer tid att lägga ner på detta arbete hade jag undersökt hur energibehovet ser ut 

vid tillverkning av andra pulvertyper såsom kärnmjölkspulver och skummjölkspulver. Men det 

första jag hade fördjupat mig inom är värmeåtervinningen vid kalorifären med fokus på luft från 

skrubber samt volymen vatten som i dagsläget går till avlopp från fyrstegsindunstarens första 

steg och utreda om dessa går att använda till förvärmning av torkluften. 

Indunstningen är en så pass komplex anläggning som kräver lång tid att få förståelse för och att 

få förståelse för anläggningen och samtidigt göra ett mer fördjupat arbete hade krävt mer tid. 

Även för detta arbete var tiden i minsta laget för att få en helt klar bild över hur anläggningen 

hänger ihop vilket inte underlättades då det var vissa oklarheter kring hur energivärdena skulle 

redovisas. 
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Appendix  

A.1  Omräkningsfaktor 
I beräkningar där ångförbrukningen [kg] skall omvandlas till effekt [kW] används en faktor på 

1,53 som amvandes av Norrmejerier vid handel av koldioxid och är densamma som de använder 

sig av i sina egna beräkningar i dagsläget. Konstanten säger att 1 kW motsvarar en massa hos 

ångan på 1,53 kg, denna faktor är ett medelvärde under ett år. 

Faktorn verifieras genom att beräkna effekten som kan erhållas vid givet massflöde      i kg/s 

samt differensen mellan entalpin hos mättad ånga vid 25 bar som är 2802 kJ/kg och kondensat 

vid ett tryck av 1,013 bar som är 419 kJ/kg (hånga - hkondensat) [3]. Anledningen till dessa värden är 

att ångan som lämnar pannan har ett tryck på 25 bar och majoriteten av kondensatet har ett 

tryck på 1,013 bar. Massflödet antas vara 1000 kg/h för att underlätta vid beräkning då kvoten 

blir konstant oavsett valt massflöde, vilket ger en effekt   
    

    
                    

Därefter fås faktorn 
    

   
      med enheten 

    

    
 vilken är konstant även vid ändrat massflöde. 

Faktorn varierar dock under året i och med att ångtrycket varierar men medelvärdet är 1,53 och 

ekvationen ovan visar endast hur faktorn beräknas teoretiskt. 

 

 

 
 

 

  



 
 
 

A.2  Beräkningsmall 
Vid beräkning av energibehov och erhållna volymer från utrustningen används beräkningsmallen 

för WPC80 (motsvarande finns för vasslepulver) som byggdes upp i Excel under arbetes gång. 

Variabla värden är TS-halter före och efter de olika stegen, vasslevolymen som skall torkas samt 

energipris och marknadspriset för pulvertypen WPC80 enligt Süddeutsche Butter- und Käse-

Börse som är den tyska ”mejeribörsen”.  

Utifrån detta erhålls då volymen tillsatt vatten, erhållen volym permeat, retentat och avdunstat 

vatten.  Utöver detta ses även både den total samt varje enskild apparats specifika 

energianvändning samt totalt energibehov för att behandla den angivna volymen vassle.  

Även kostnaden för energin för att behandla angiven volym vassle och vinsten vid försäljning av 

pulvret ses.  

 
Variabla värden 

 

   TS UF in 7,5% 
 Volym vassle UF in [l] 100 000 
 Andel retentat  

 
2,9% 

Tillsatt vatten  
 

7,5% 

Tillsatt vatten [l] 
 

7 500 

Volym retentat UF ut [l] (baserat på 2,9 % retentat) 
 

3 133 

Volym permeat UF ut [l] 
 

104 367 

TS UF ut 28% 
 Effekt [kW] 

 
107 

Drifttid [h] (baserat på retentatflöde på 376 l/h) 
 

8 

Energibehov [kWh] 
 

892 

Energiprestanda [kWh/lretentat] 
 

0,28 

   TS Spray in 28% 
 Volym koncentrat Spray in [l] 

 
3 133 

TS Spray ut 96% 
 Volym pulver Spray ut [l] 

 
914 

Vikt pulver Spray ut [kg] (baserat på densitet 0,52 
kg/liter) 

 
475 

Avdunstat vatten spray [l] 
 

2 219 

Ångförbrukning [kg] 
 

5 061 

Drifttid [h] (baserat på 1000 l/h i vattenavdunstning) 
 

2 

Energibehov [kWh] 
 

3 308 

Energiprestanda [kWh/lpulver] 
 

3,62 

   Energiprestanda UF [kWh/lretentat] 
 

0,28 

Energiprestanda [kWh/lpulver] 
 

3,62 

Totalt energibehov [kWh] 
 

4 199 

Total Energiprestanda [kWh/lpulver] 
 

4,60 

Total Energiprestanda [kWh/lvassle] 
 

0,04 



 
 
 

Energiprestanda [kWh/lretentat] 
 

1,34 

   Energipris [SEK/kWh] 0,5 
 Marknadspris WPC80 [SEK/kg] 55 
 Driftkostnad [SEK] 

 
2 100 

Inkomst på försäljning [SEK] 
 

26 137 

Vinst [SEK] 
 

24 038 

 

 

  


