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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur mycket värmeenergi som går att spara i ett kycklingstall 

genom att använda frånluft för att värma den luften som tillförs med hjälp av en värmeväxlare. 

Det har ansetts problematiskt att använda stallets frånluft för att tillgodose energi i form av 

värme eftersom den oftast är dammig och detta bidrar till att filter och kanaler täpps igen. Idag 

finns det ett antal luftvärmeväxlare som klarar denna typ av damm och partiklar.   

Djurstallet där energimätningen utfördes värms upp med en flispanna där vattenburna 

värmeelement förser stallet med värme längs väggarna. 

Två olika värmeväxlare har jämförts, en rekuperativ (plattvärmeväxlare) och en regenerativ 

(roterande värmeväxlare). Stallet måste hålla ett lågt CO2 värde och kycklingarnas ströbädd 

måste hållas torr med hjälp av en låg luftfuktighet. Resultatet av de två jämförda värmeväxlarna 

visar att den regenerativa (roterande) värmeväxlaren återför fukt vilket som bidrar till en 

fuktigare ströbädd jämfört med den rekuperativa (plattvärmeväxlare) som inte återför fukt. 

Studien genomfördes under kycklingarnas uppfödningstid, vilket varade från första januari i 34 

dagar framåt. Dag 28–30 blir stallet självförsörjande på värme och värmeväxlaren kan då 

generera den värmen som krävs utan anläggningens tillhörande flispanna.  

Med hänsyn till skallklimatet är det att föredra en plattvärmeväxlare då den roterande 

värmeväxlaren återför vatten av tre gram per kg torr luft. Undersökningen visar det totala 

värmebehovet, som idag är cirka 48,2 MWh under en uppfödningsomgång, kan minskas med 

24,8 MWh med hjälp av en värmeväxlare under denna omgång.   

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The purpose of the study is to investigate how much heat energy that can be saved by using 

exhaust air to heat the air supplied by means of a heat exchanger. 

The animal stall where the energy measurement is performed is heated by a boiler where 

water-based heating elements are providing the animal stall with heat along the walls.   

It has been considered problematic to heat up the animal stall by reintroducing the air from 

inside the stall due to the fact that this air often is too dusty, which contributes to blockage of 

filters and ducts. There are a number of different heat exchangers that can handle this kind of 

dust and particles today.   

Two different heat exchangers will be compared, a recuperative plate heat exchanger and a 

regenerative rotary heat exchanger.  

The animal stall must keep a low CO2 value and it is important to keep the chickens bedding 

dry by a low humidity inside the stall.  

The study shows that the total heat for one breeding round, which today is approximately 

48,2MWh, which equals a saving by using an air heat exchanger of 24,8MWh. The result of 

the comparison of the two heat exchangers has shown that the regenerative (rotary) heat 

exchanger reintroduces moisture in the stall, which the recuperative (plate heat exchanger) does 

not. The follow up for this study was 34 days, from the chickens’ birth to the slaughter. During 

day 28-30 the animal stall becomes self-sufficient considering heat, which means that the heat 

exchanger could generate the heat required for the facility without the use of the stalls chip 

boiler.  

The study is implemented with a calculated volume flow due to a short outlet channel on the 

system, this can lead to a risk of a minor faulty value.  

Regard to the humidity in the stall, it is preferable to use a plate heat exchanger as the rotating 

heat exchanger precipitates water of 3 grams/kg of dry air. 

Nyckelord 

Värmeåtervinning, värmeväxlare, Rokkedahl, Rockedahl-Energi, Munters, stallventilation, 

stallmiljö, stallklimat, fuktighetsåterföring, rekuperativ, regenerativ, Heat-X-Rotate, Big 

Dutchman, kycklingstall. 

 



Förord 

Vi har under studiens gång fått råd, stöd och många intressanta diskussioner med personer inom 

kycklingbranchen. Vi vill därför tacka Ölands kyckling och övriga kycklinguppfödare som 

medverkade i studien för ett bra samarbete. 

Vi vill även ägna ett tack till våra handledare Magnus Nilsson och Stefan Fagergren för all hjälp 

de bidragit med. 

Ordlista 

Frånluft=Luft ut från kycklingstallets ventilation  

Kondensering=Vatten utfällning från luft 

Rekuperativ värmeväxlare=Värmen strömmar genom en värmeväxlande yta (vanlig 

plattvärmeväxlare är av denna typ) 

Regenerativ= Värmeväxlare som genom roterande material överför värme från den varma till 

den kalla luftkanalen eller tvärtom  

Ströbädd=Kycklingarnas golvunderlag i stallet (Halm, spån, torv eller gödsel)  

Tilluft=Uteluft till stallet   

Uppfödningsomgång=Dagar från när kycklingarna intar stallet till slakt   

VVX=Värmeväxlare, överför energi från ett medium till ett annat medium   
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1 Bakgrund 

1.1 Kycklinguppfödningen 

Konsumtionen av svenskt fågelkött har ökat under lång tid, år 2017 åt vi 23,2 kilo per person/år. 

Svensk fågels medlemmar producerar ca 99 miljoner kycklingar årligen (Svensk fågel, 2018). 

Trots att uppfödning av kyckling belastar miljön mindre med avseende på koldioxidutsläpp än 

både gris och nötkött (Svensk fågel, 2018) så finns det lösningar som gör att mindre energi kan 

användas för att värma upp och ventilera stallarna där kycklingen tillbringar sina 35 dagar långa 

liv. Kycklingarna är inte större än ett vanligt ägg (ca 50–70 gram) när de kommer till stallen 

och innan slakt väger de cirka 2 kg. 

Djurstallarna värms oftast upp med halm- eller flispanna, i många fall kan energin tas från den 

egna gården. En stor del av värmen till stallen går åt till att ventilera ut fukt från stallen för att 

ströbädden skall hållas torr och för att hålla nere koldioxidnivån. 

Det har länge ansetts problematiskt att använda den varma frånluften från kycklingstallar till 

värmeåtervinning då den innehåller mycket damm och att använda filter har inte känts 

realistiskt eftersom det handlar om stora luftflöden. Det finns nu ett antal system som klarar 

detta, med en dokumenterad energibesparing på ca 80% som bäst (Johansen, 2019). 

Ägarna till Ölands kyckling har planer på att satsa på värmeåtervinning för ventilationen. 

 

1.2 Beskrivning av anläggningen  

På Ölands kycklings anläggning ”Kastlösa” värms stallarna upp med hjälp av en 600 kW 

flispanna från REKA och ett vattenburet värmesystem där värmen avges i stallarna via värmerör 

längs väggarna. I denna panna förbränns också djuren som avlider i kycklingstallarna. När det 

inte finns något värmebehov stängs pannan av, då måste den förbränning av döda djur som 

normalt görs i pannan behandlas på ett annat sätt. Sotning och eventuellt underhåll av pannan 

utförs när pannan är avstängd vilket den är cirka 8 gånger per år (mellan 

uppfödningsomgångarna). 

Den totala uppfödningsytan är 8384 m2, det stall där energimätningen kommer att utföras (se 

bilaga 6) har golvytan 958 m2 och rymmer cirka 18 000 kycklingar (vid slakt är beläggningen 

cirka 36kg/m2). Ölands kyckling har ytterligare en anläggning (kobbskogen) på närmare 11 000 

kvm som värms upp med en flispanna av 1 MW. 
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Stallarna på Kastlösa ventileras bland annat av fem stycken frånluftsfläktar märkt ”FF” i figur 

1 nedan, som vardera har en kapacitet på 18 328 m3/h vid 20 Pa (Munters, 2019) undertryck 

(stall 6) vilket ger en total ventilationskapacitet på 91 645 m3/h. Fläktarna regleras procentuellt 

(procentuellt mot stallets totala ventilationskapacitet). Tilluften tas in genom luftintagen märkta 

”T” i figuren, luftintagen saknar fläktar och öppningsgraden regleras med hjälp av en 

hydraulkolv. Ventilationsstyrningen arbetar mot målet 20 Pa undertryck, detta innebär att om 

undertrycket är större än 20 Pa (plus hysteres) så öppnas tilluftsdonen och om det är mindre än 

20 (minus hysteres) så stängs tilluftsdonen.  

 

Figur 1. Översikt kycklingstall 958 m2 som visar tillluftsintag (T) och frånluftfläktar (FF). Fuktighets- och temperaturgivarens 

placering är markerad med två prickar (röd och blå)  

 

Stallen har även en extra sommarventilation som består av två stycken fläktar som vardera har 

en kapacitet av ca 40 000m3/h (ej inritade i figuren). De fläktar som används som 

sommarventilation måste startas manuellt när de behövs, sedan arbetar de genom att slå till och 

från beroende på avvikelse från temperaturmål. Dessa har alltså bara två lägen på (40 000 m3/h) 

eller av (0 m3/h)   

De fläktar som arbetar procentuellt har en offset som syns i tabell 1, mellan systemets 

ventilationskapacitet (det som visas i styrdatorns display) och verklig ventilationskapacitet.  
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Tabell 1. Offset ventilationskapacitet 

Offset 

Styrsystemets ventilationskapacitet (%) Verklig ventilationskapacitet (%) 

0 0 

10 5 

20 10 

30 20 

40 30 

50 40 

60 50 

70 60 

80 70 

90 85 

100 100 

 

Tanken med att ha en offset är att få en mer linjär reglering av temperaturen, då temperaturen 

utanför stallet är låg och temperaturmålet i stallet är högt går ventilationen oftast på lägre 

kapacitet. När då styrdatorn vill öka ventilationen med exempelvis 1% så ökas den bara 0,5% 

(0–20%) men den kylande effekten blir trots det stor på grund av stor skillnad i temperatur 

inne/ute. När skillnaden mellan stallets temperaturmål och utetemperaturen är mindre (högre 

temperatur ute och lägre temperatur i stallet) blir förhållandet det motsatta, och då motsvarar 

1% på styrdatorn 1,5% i verkligheten (90–100%). 

Temperaturmålet i stallarna varierar mellan cirka 35 grader vid nykläckta kycklingar till cirka 

20 grader vid 35 dagars ålder. Fuktighetsmål och minimiventilationsinställning anpassas efter 

ströbäddens kvalité och koldioxidnivå i stallen. 

Temperaturgivarens och fuktighetsgivarens placering syns i figur 1, de är markerade med två 

prickar (röd och blå). Koldioxidnivå mäts i samband med djurskötsel med ett separat instrument 

som flyttas mellan avdelningarna. 
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2 Frågeställningar och syfte 

2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur mycket energi som finns tillgänglig i frånluften 

och hur mycket av den energin som kan användas för att förvärma tilluften i förhållande till hur 

värmebehovet ser ut, samt att undersöka hur kycklingstallets klimat påverkas beroende på val 

av värmeväxlartyp.  

2.2 Frågeställningar 

• Hur mycket värmeenergi finns det att återvinna i frånluften från stallet? 

• Vilken uppfödningsdag blir stallet självförsörjande på värmeenergi, med hänsyn till 

rådande klimat?   

• Hur kommer det påverka luftfuktigheten i stallet och effektiviteten på 

värmeåtervinningen vid användning av olika värmeväxlartyper? 

 

2.3 Avgränsningar  

Det har inte gjorts någon ekonomisk utvärdering av användandet av värmeväxlare som 

används för värmeåtervinning. Anledningen till detta är att det inte finns möjlighet att beräkna 

hur elförbrukningen för ventilationsbehovet påverkas vid användande av värmeväxlare.  

Det har inte undersökts hur eventuell värmeväxlare kommunicerar med befintlig styrdator för 

stallventilation. Det har inte utvärderats om styrsystemet behöver kompletteras eller byggas 

om för att fungera optimalt med eventuell värmeväxlare. Anledningen till det är att det kan 

skilja mellan olika fabrikat och värmeväxlare. 

 

2.4 Etiska och miljömässiga frågeställningar och ställningstaganden 

2.4.1 Etiska ställningstaganden 

I dagens samhälle kan djurhållning och uppfödning av slaktdjur vara ett känsligt ämne, det finns 

uppfödare som önskar vara anonyma för att slippa eventuella trakasserier från olika 

organisationer. Därför kommer inga känsliga uppgifter som kan leda till olägenheter för de 

personer eller företag som medverkat i studien publiceras i denna rapport.  
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2.4.2 Miljömässiga frågeställningar 

Värmeåtervinning av energi i frånluften kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid genom 

en minskning av den energi som åtgår för att värma upp och ventilera ut fukt från stallen. Det 

beror på vilket uppvärmningssystem som används för ändamålet. På den anläggning där 

energimätningen utförs så används flis vilket är en form av biomassa som anses som förnybar 

och nästan koldioxidneutral (bioenergiportalen, 2019). Vissa anläggningar använder 

fortfarande eldningsolja för uppvärmning och då kan koldioxidutsläppen minskas betydligt med 

värmeåtervinning. En av anläggningarna där mätningar på värmeväxlare utfördes under 

studien, hade en oljepanna som primär värmekälla. 

Ett minskat bidrag till växthuseffekten kan alltså uppnås men det beror på vilket värmesystem 

som används på anläggningen. 
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3 Teori  

3.1 Tidigare studier 

En tidigare studie som gjorts visar att energibesparingen med användande av en rekuperativ 

värmeväxlare (se bilaga 7) kan bli så stor som 80 % (Johansen, 2019). Då tas dock ingen hänsyn 

till eventuellt ökad elenergiförbrukning.  

Problem med att roterande värmeväxlare (se bilaga 8) återför fukt har dokumenterats, 

exempelvis i en studie om fuktproblem i bostäder med regenerativ värmeåtervinning (Jensen, 

2010). 

 

3.2 Matematiska formler 

För att räkna ut stallets ventilationsflöde så utgår studien från avlästa värden som med hjälp av 

tabell 1 gav ett procentuellt värde. Detta värde användes till formel 1 nedan. 

 

Volymflöde=Procentuellt värde*Total ventilationskapacitet  (1) 

 

Exempel, volymflöde (2 %): 0,02*91 645=1833 mᶾ/h 
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För att räkna ut luftens torra densitet användes följande formel (Alvares, 2014): 

 

ρt=densitet (kg torr luft/mᶾ fuktig luft 

p=lufttrycket (1,01325×105 Pa) 

Ψ=relativa luftfuktigheten                          𝜌𝑡 =
𝑝−𝛹×𝑝"𝐻2𝑂

𝑅𝐿×𝑇
   (2) 

T=absoluta temperaturen (K) 

p”H2O=ångbildningstrycket (Pa) 

RL= konstant för luft (287)  

 

För att omvandla volymflödet till ett massflöde användes följande formel (Fagergren, 2018): 

 

ṁ=massflöde (kg/h)         

V̇=volymflöde (mᶾ/h)                                   ṁ = V̇×ρt   (3) 

ρt=densitet torr luft (kg/mᶾ) 

 

För att beräkna energimängd (skillnad i energi mellan frånluft och tilluft) per dygn användes 

nedanstående formel (Fagergren, 2016) 

 

Q=Energimängd (kJ) 

m=mängden torr luft (kg)                            Q = m(i1-i2) (4) 

i1=frånluftens entalpitet (J/kg torr luft)  

i2=tilluftens entalpitet (J/kg torr luft) 

 

Faktorn som används i syfte att beskriva ”verkningsgraden” är ett mått på hur mycket energi 

som återförs (itilluft-iute) i förhållande till den totala energiskillnaden (ifrånluft-iute). 
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4 Metod 

4.1 Avläsning och beräkningsgång vid energimätning 

I denna studie har data samlats in från en uppfödningsomgång (kycklingarnas 35 dagars liv) på 

anläggningen Kastlösa i januari/februari, på grund av att det är en av de kallaste 

uppfödningsomgångarna under året. Denna perioden valdes för att få fakta som kan användas 

för att dimensionera värmeväxlarna efter den kallaste perioden då värmebehovet är stort och 

även för att temperaturen utomhus inte varierar så kraftigt mellan dag och natt denna årstid 

vilket förenklar avläsning. 

I studien dokumenterades temperatur, fuktighet och procentuellt ventilationsflöde på frånluften 

i stallet samt temperatur och fuktighet utomhus regelbundet under uppfödningsomgångens 34 

dagar. Avläsningen har skett en gång per dag vid klockan 07.30 på morgonen samtidigt som 

den ordinarie avläsningen sker (personalen läser av data för eget bruk). Alla värden utom 

fuktigheten utomhus hämtades från stallets styrdator för ventilationen. Fuktigheten hämtades 

från Ölands södra uddes mätstation (SMHI, 2019). Tillsammans med Ölands Kyckling har detta 

dokumenterats på ett specifikt dokument (se bilaga 1).  

Stallets avlästa procentuella ventilationsflöde (procent av maximal ventilation, exklusive 

sommarventilation) gjordes sedan om till ett verkligt ventilationsflöde med hänsyn till offset i 

tabell 1. Omräkningen av procentuellt ventilationsflöde illustreras i bilaga 3. 

Det verkliga ventilationsflödet omvandlades till ett massflöde (se bilaga 2) med hjälp av luftens 

densitet.  

Ett mollierdiagram för fuktig luft (Fagergren, 2016) användes för att ta fram luftens 

entalpitetskillnad (Δi) mellan temperaturen ute och inne i stallet.  

Massflödet och Δi användes för att få fram den dagliga energin (skillnaden inne/ute) som 

ventileras ut ur stallet via frånluftsfläktarna (kJ/dygn) vilket sedan omvandlades till MWh/dygn 

för att kunna jämföras med stallets värmebehov. Energivärden kan ses i bilaga 4. 

För att bedöma stallets dagliga värmebehov har en energibalans enligt nedanstående modell 

används. 
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Tabell 2. Energibalans 

Energibalans 

Värme tillförs luften Värme bortförs luften 

Panna (uppvärmning) 
Värmeledning genom väggar och tak (vid 

utomhustemperaturer <stallets) 

Djuren (kycklingarna avger värme) 
Ventilationen (skillnaden mellan tillförd och 

bortförd lufts entalpi) 

Värme från elutrustning (elmotorer, 
belysning, etc.) 

Förångning av vätska (t.ex. vattenspill och 
avföring) 

Värme från ströbädden (kemiska reaktioner) 
Värmeledning till vattenledingar 

(inkommande dricksvatten) 

  

Den värmeenergi som djuren, elutrustning och ströbädden tillför luften och den värmeenergin 

som bortförs genom värmeledning och förångning antas vara konstanta. Med konstanta i detta 

avseende menas att de inte kan regleras eller påverkas av styrsystemets klimatreglering 

(temperatur och fukt). Det som regleras för att upprätthålla ett visst klimat är ventilationen och 

värmeenergin från pannan. Därmed antas att det dagliga värmebehovet för att upprätthålla ett 

visst klimat i stallet är detsamma som den energi som avges från pannan till det aktuella stallet. 

Då alla stallen på uppfödningsanläggningen är av samma konstruktion och kycklingarna är i 

samma åldersläge med samma inställning för temperatur och fuktighet bedöms stallets 

värmebehov proportionellt mot stallets uppfödningsyta delat med total uppvärmd 

uppfödningsyta.  

Förlusterna i värmesystemet försummades. Detta gjordes delvis därför att en betydande del av 

värmeledningarna idag går igenom stallen och eventuellt värmeläckage kommer stallet tillgodo, 

och delvis för att vid användande av eventuell värmeväxlare så kan pannan komma att stängas 

av tidigare. Det betyder att när värmeenergin från värmeväxlaren räcker för att förse stallet med 

värme så stängs pannan av och eventuella förluster i värmesystemet försvinner.  

4.2 Bedömning av olika värmeväxlares påverkan på klimatet i stallet 

Två olika uppfödare som har installerat värmeväxlare för att återvinna värmeenergi ifrån 

frånluften besöktes i studien. En av uppfödarna hade installerat en roterande värmeväxlare 

(regenerativ) och den andra uppfödaren hade installerat en plattvärmeväxlare (rekuperativ).  
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Mätningar utfördes på luften för att bedöma tilluftens kvalité (temperatur och luftfuktighet). 

Stallens temperatur och fuktighet mättes för att bedöma klimatet och ströbäddens kvalité 

undersöktes (personlig bedömning). 

Uppmätta temperaturer och fuktigheter i stallen användes även för att beräkna en faktor på hur 

mycket av frånluftens tillgängliga entalpitet som återanvänds för att förvärma tilluften.  

 

4.3 Mätutrustningen 

Den mätutrustning som användes för att kalibrera stallets temperatur- och fuktighetsgivare var 

samma som den som användes vid mätning hos de olika uppfödarna för kontroll av luftkvalitén. 

Figur 2 visar det instrument som användes för att mäta temperatur och fuktighet i stallen. Det 

är en slungpsykrometer som har en våt och en torr termometer, där skillnaden mellan den våta 

och torra termometern avgör fuktigheten. Skalan på termometerns sida används tillsammans 

med de två avlästa temperaturerna, för att bestämma fuktigheten. 

 

Figur 2. Slungpsykrometer för mätning av temperatur och fuktighet. Källa: Ebay 

4.4 Felkällor 

Då mätningarna av fuktighet och temperatur utfördes med samma instrument kommer eventuell 

felvisning påverka resultatet lika mycket för de olika VVX-jämförelserna. Däremot kan 

avläsningen av de analoga termometrarna bli fel då det är svårt att läsa av noggrannare än med 

0,3 graders avläsningsnoggrannhet. Mätinstrumentet har kontrollerats med ett annat digitalt 

mätinstrument för att upptäcka eventuell felvisning. 
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Avläsningen av luftens entalpi som görs i luftens mollierdiagram kan läsas av fel vilket kan 

bidra till missvisande resultat.  

De sista dagarna i uppfödningsperioden kan ventilationsflödet variera lite då ventilationen inte 

styrs av ett fast miniventilationsvärde. Styrningen reglerar kapaciteten automatiskt och kan vid 

avläsningstillfället ventilera med en kapacitet som inte motsvarar medelkapaciteten för dygnet, 

vilket kan göra resultatet något missvisande. 
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5 Resultat 

5.1 Användbar värmeenergi i frånluft och värmebehov 

I figur 3 så syns energiinnehållet i frånluften jämfört med värmebehovet i stallet, dag för dag 

under den aktuella uppfödningsomgången. Här syns att redan uppfödningsdag 13 så är 

värmebehovet (tillförd energi från pannan till aktuellt stall) lika stort som energiinnehållet i 

frånluften (skillnaden i energi mellan till och frånluft). 

  

 

Figur 3. Värmebehov jämfört med energiinnehållet i frånluften 
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I figur 4 har vi lagt in en faktor på 0,4 som innebär att det utnyttjas 40% av energin i frånluften 

(se figur 3). Det är det värdet som den rekuparativa värmeväxlaren fick efter uppmätning. Lägg 

märke till att det nu dröjer det ända fram till dag 30 innan energin från värmeväxlaren överstiger 

behovet. 

 

 

Figur 4. Värmebehov jämfört med energi som värmeväxlaren ger vid en faktor på 0,4 
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I figur 5 syns energibesparingen som kan göras med faktor 0,4 varje dag i 

uppfödningsomgången. Notera att besparingen dag 30–34 inte kan bli större än behovet och det 

är därför den avviker jämfört med figur 4.  

  

 

Figur 5. Energibesparing med värmeväxlare vid en faktor på 0,4 
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I figur 6 syns det totala värmebehovet under hela uppfödningsomgången (34 dagar). Det kan 

jämföras med energibesparingen med de två olika faktorerna som beräknats efter uppmätta 

värden på de båda värmeväxlarna (regenerativ VVX faktor 0,5, rekuperativ VVX faktor 0,4). 

Den teoretiska energibesparingen finns med för att kunna jämföras med andra faktorer som kan 

räknas fram om man har tillgång till mätvärden på andra värmeväxlare än de två som jämförs 

med varandra i denna studie. 

 

 

Figur 6. Total energijämförelse mellan värmebehovet och energibesparingen 
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I figur 7 syns värmebehovet (från pannan) som det ser ut idag utan värmeväxlare, och hur det 

ser ut vid luftförvärmning med värmeväxlare med en faktor på 0,4. Hade samtliga stall utrustats 

med denna typ av värmeväxlare så hade pannan kunnat stängas av omkring dag 30 i 

uppfödningsomgången. 

 

 

Figur 7. Värmebehov med och utan värmeväxlare (faktor0,4) 
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I figur 8 så har vi sammanställt energiinnehållet i frånluften, värmebehovet, teoretisk 

energibesparing och energibesparingen med de olika faktorerna på värmeväxlarna. Man kan se 

att vid en faktor på 0,5 så blir stallet självförsörjande på värmeenergi omkring dag 28 och med 

en faktor på 0,4 så blir stallet självförsörjande dag 30. 

 

 

Figur 8. Energianalys som visar värmebehov, energiinnehåll i frånluft, teoretisk energibesparing och energibesparingen vid de 

olika faktorerna (0,4 och 0,5) 
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5.2 Bedömning av olika värmeväxlares påverkan på klimatet i stallet 

För att bedöma hur klimatet påverkas i stallet så används bl.a. mätvärden från de två olika 

värmeväxlarna. I figur 9 nedan så syns hur luftens tillstånd förändras på vägen genom 

plattvärmeväxlaren (den rekuperativa). Uteluftens temperatur höjs med 13ºC (3,5–16,5ºC) och 

den absoluta fuktigheten förblir konstant genom värmeväxlaren. Den relativa fuktigheten sänks 

från 90 % till 34 % på vägen genom värmeväxlaren. Stallets relativa fuktighet (vid 

frånluftsintag) uppmättes till 53 % vid 21 dagars ålder på kycklingarna.  

I detta åldersläge så försöker man hålla låg luftfuktighet för att ströbädden skall hållas torr. Den 

personliga bedömningen av ströbädden är att den vid tillfället är av god kvalitet, den är torr och 

porös med vissa enstaka små hårda partier, den är inte kladdig på något ställe. 

 

 

Figur 9. Rekuperativ värmeväxlare (plattvärmeväxlare) i luftens mollierdiagran. Källa: Fagergren, 2018 
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I figur 10 så syns det hur luftens tillstånd förändras genom den roterande värmeväxlaren. 

Luftens temperatur höjs med 12,5ºC (2,5-15ºC) och luftens relativa fuktighet sänktes från 90 % 

till 65 %. Till skillnad från den rekuperativa värmeväxlaren i figur 8 så ökas här den absoluta 

fuktigheten med cirka tre gram per kilo torr luft. Den fuktigare luften kommer att påverka 

stallets klimat negativt då luftfuktigheten blir högre. Stallets relativa fuktighet uppmättes till 

72 % (vid frånluftsintag) vid 25 dagars ålder på kycklingarna. 

Även i detta åldersläge så eftersträvas en låg luftfuktighet i stallet för att hålla ströbädden torr. 

Den personliga bedömningen av ströbäddens kvalitet är att den är mindre bra, den är hård på 

stora partier och kladdig på enstaka mindre partier. Den är klart fuktigare än i fallet med den 

rekuperativa värmeväxlaren.  

Uppmätta temperaturer och fuktigheter från de två värmeväxlartyperna syns även i bilaga 5.  

 

 

Figur 10. Regenerativ värmeväxlare (roterande) i luftens mollierdiagran. Källa: Fagergren, 2018 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Vi hade tänkt att genomföra en kontrollmätning av det teoretiska luftflödet med hjälp 

varmtrådsmätare som mäter luftens hastighet, vilket sedan kan användas för att räkna ut 

luftflöde. När mätningen skulle utföras noterades att när vi ökade ventilationsflödet så minskade 

våra mätvärden vid ett antal upprepade mätningar. Det ledde till att mätningen avbröts då de 

avlästa värdena inte kunde stämma. En trolig anledning är att vi inte hade tillräckligt lång 

störningsfri luftkanal efter axialfläkten som sitter i trumman. Lufttrumman var inte tillräckligt 

lång för att genomföra mätningen.  

Den faktor som används i studien för att benämna värmeväxlarnas effektivitet är ett mått på hur 

mycket energi återförs (itilluft-iute) i förhållande till den totala energiskillnaden (ifrånluft-iute). Vilket 

alltså inte är samma sak som temperaturverkningsgrad. 

6.2 Resultatdiskussion  

I figur 3 framgår hur mycket energi som avges från pannan till det aktuella stallet och hur 

mycket energi som går förlorad för att förvärma tilluften till samma tillstånd som den har när 

den lämnar stallet genom frånluftstrumman. Den energimängd som lämnar stallet ses som en 

potentiell energikälla som kan användas om man installerar en värmeväxlare. Vid 28 dagars 

ålder på kycklingarna så försvinner ungefär dubbelt så mycket energi genom ventilationen 

(ventilationsförluster) jämfört med den som tillförs från pannan. När man tänker på 

värmebalansens faktorer så kan man här se att ströbädden, kycklingarna och den elektriska 

utrustningen bidrar med stora energimängder. Det är tänkbart att kycklingarna står för den stora 

delen av den avgivna värmeenergin då kycklingarna tillsammans väger ca 34 500 kg och har 

en kroppstemperatur på ca 40 ºC (uppmätt värde).  

När vi sedan går vidare till figur 4 räknar vi med att 40 % av den energin som lämnar stallet i 

frånluftstrumman kan användas för att förvärma luften. Det är denna faktor (0,4) som vi mätt 

upp och räknat oss fram till på en befintlig anläggning med rekuperativ värmeväxlare. 

Anledningen till att vi inte använder faktor 0,5 (regenerativ VVX) är för att denna värmeväxlare 

återför fukt och då stämmer inte värmebalansen som vi visat tidigare. Värmebalansen utgår 

ifrån att samma luftmängd byts för att hålla fuktighet och temperatur konstant. När fukt tillförs 

luften så måste ventilationen och värmetillskottet ökas för att hålla fuktigheten och 

temperaturen konstant. Här ses att energin som kan utnyttjas för att förvärma tilluften inte 
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överstiger värmebehovet förrän dag 30. Hade det varit varmare ute så hade denna brytpunkt 

kommit tidigare då bland annat mindre energi hade försvunnit genom väggar och tak på grund 

av lägre temperaturskillnad. Vid uppfödning sommartid så kan det hända att värmen till stallen 

stängs av redan på dag 21 (beroende på väderlek) utan användande av värmeväxlare. 

När vi kollar på den totala värmeenergibesparingen (figur 6) så kan man konstatera att den 

totala energibesparingen för omgången blir omkring 50%. Det kan tyckas lite konstigt när man 

tänker på att vi hade en faktor på 0,4. Det som händer är att på slutet av uppfödningsomgången 

så finns det så mycket energi att ta tillvara på så att det räcker för att täcka 100 % av 

värmebehovet. Denna energibesparing kan jämföras med den som har dokumenterats i en 

tidigare studie (Johansen, 2012). I studien kom man fram till en energibesparing på 80 % men 

denna studie gjordes vid en medeltemperatur utomhus på 8,75ºC, medeltemperaturen i vår 

studie är -0,17ºC utomhus. Det är mycket rimligt att anta att vid en högre utomhustemperatur 

är värmebehovet lägre vilket leder till att man kan få en procentuellt högre energibesparing från 

värmeväxlaren. När vi ser på de första dagarna i figur 4 så ser vi att vi inte kan spara så 

procentuellt stor del av värmebehovet jämfört med det sista dagarna. Vid högre utetemperatur 

skulle man troligen kunna spara procentuellt mer energi i början av uppfödningsomgången. Det 

är troligen därför vi kommer fram till att bara ca 50 % av värmeenergin kan sparas i vår studie. 

Vid kontakt med återförsäljare av den regenerativa (roterande) värmeväxlaren så hävdades det 

att en av de största anledningarna till att välja deras värmeväxlare var att det inte blev något 

kondensvatten som behövde avledas vid låga utetemperaturer. Då började vi fundera lite över 

hur det kunde komma sig och bestämde oss för att kontrollera så att inte fukten återfördes 

tillbaka in i stallet. Vid kontroll av deras exempelsiffror (mpael, 2018) så verkade det som att 

fukt återfördes, när siffrorna sattes in i mollierdiagrammet för luft så hamnade punkterna inte 

rakt över varandra vilket de borde göra om fuktmängden är densamma per kg torr luft. Vi gjorde 

därför egna mätningar och resultatet syns i figur 10, det är ungefär tre gram vatten per kg torr 

luft som återförs. Detta kommer att leda till en oönskad fukthöjning i stallet vilket i sin tur 

kommer att resultera i att styrsystemet måste öka värmetillförseln och ventilationen för att 

”späda ut” luften med torrare luft utifrån. Det leder till att den totala energibesparingen minskar. 

Den återförda fukten är troligtvis anledningen till att faktorn blir bättre, då fukten som återförs 

hjälper till att ge luften en högre entalpitet.   

När mätningen utfördes så var den relativa fuktigheten i stallet ganska hög (72 %), detta 

kommer att leda till att mer vatten kondenseras på den kalla rotorn och kan bidra till att mer 

fukt återförs genom kondensation respektive förångning. Hade fuktigheten varit lägre i stallet 
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så hade mindre fukt återförts genom denna process. I figur 11 har vi illustrerat skillnaden mellan 

om stallets fuktighet är 72 % eller om den skulle vara 50 % och luften kyls ner till 10 grader av 

rotorn. Det gäller alltså att se upp med att släppa upp fuktigheten i stallet för högt, det kan leda 

till en självförstärkande effekt av fuktåterföringen (ju fuktigare luften blir desto mer fukt 

återförs). Ytterligare faktorer som påverkar fuktåterföringen är rotorns varvtal och 

utetemperaturen (Enventus, 2019). Sänks hastigheten på rotorn så överförs mindre fukt från 

frånluften till tilluften men samtidigt så försämras temperaturverkningsgraden. Anledningen till 

att det sker är troligtvis att den varma luften tar med sig en del av vattnet ut, från den uppvärmda 

rotorn. Verkningsgraden sänks troligtvis för att luften då inte kan avge sin värmeenergi till 

rotorn då denna del av rotorn redan är uppvärmd.  

Vid mätning av luften från den rekuperativa värmeväxlaren så ser det nästan ut som om det 

försvinner ca 0,2 gram vatten på vägen genom värmeväxlaren (figur 9) men det är troligtvis 

bara ett avläsningsfel.  

 

Figur 11. Exempel på olika luftillstånd i värmeväxlare. Källa: Fagergren, 2018 
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7 Slutsatser 

Studien visar att 24,8 MWh värmeenergi från pannan kan sparas den aktuella 

uppfödningsomgången vid användande av en rekuperativ värmeväxlare, vilket är ungefär 

hälften av stallets värmebehov.  

Luftfuktigheten i stallet påverkas negativt vid användning av den roterande (regenerativa) 

värmeväxlaren som undersöks i studien. Vid det aktuella mättillfället så återfördes tre gram 

vatten per kg torr luft. Det leder till en sämre ströbäddskvalitet om inte luftfuktigheten kan 

hållas på önskad nivå. Rekommendationen är att använda en värmeväxlartyp som inte tillför 

någon fukt, den rekuperativa värmeväxlaren som undersöktes i studien ses som ett bra 

alternativ. 

Stallet blir självförsörjande på värmeenergi omkring uppfödningsdag 30 i den aktuella 

uppfödningsomgången 
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8 Förslag till vidare studier 

Studien genomfördes i en begränsad tidsperiod på vintern. Det hade varit intressant att göra 

parallella mätningar på två identiska stall där man använder sig av värmeväxlare i det ena stallet 

men inte i det andra. Genom att installera separata energimätare för både värmeenergi och 

elenergi i båda stallen hade man kunnat få en helhetsbild över den eventuella ekonomiska 

besparingen som kan göras över en längre tidsperiod, helst minst ett år för att få med alla 

årstidsvariationer. 
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10 Figur- och tabellförteckning 

10.1 Figurer 

Figur 1. Översikt kycklingstall 958 m2 som visar tillluftsintag (T) och frånluftfläktar (FF). 

Fuktighets- och temperaturgivarens placering är markerad med två prickar (röd och blå)2 

Figur 2. Slungpsykrometer för mätning av temperatur och fuktighet. Källa: Ebay 10 

Figur 3. Värmebehov jämfört med energiinnehållet i frånluften 12 

Figur 4. Värmebehov jämfört med energi som värmeväxlaren ger vid en faktor på 0,4 13 

Figur 5. Energibesparing med värmeväxlare vid en faktor på 0,4 14 

Figur 6. Total energijämförelse mellan värmebehovet och energibesparingen 15 

Figur 7. Värmebehov med och utan värmeväxlare (faktor0,4) 16 

Figur 8. Energianalys som visar värmebehov, energiinnehåll i frånluft, teoretisk 

energibesparing och energibesparingen vid de olika faktorerna (0,4 och 0,5) 17 

Figur 9. Rekuperativ värmeväxlare (plattvärmeväxlare) i luftens mollierdiagran. Källa: 

Fagergren, 2018 18 

Figur 10. Regenerativ värmeväxlare (roterande) i luftens mollierdiagran. Källa: Fagergren, 

2018 19 

Figur 11. Exempel på olika luftillstånd i värmeväxlare. Källa: Fagergren, 2018 22 

10.2 Tabeller 

Tabell 1. Offset ventilationskapacitet 3 

Tabell 2. Energibalans 9 
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Bilagor 

Bilaga 1. Avlästa temperaturer och fuktigheter (januari/februari -18) 

 Stall Utomhus 

 Dag Temp (  ̊C) Fukt (%) Temp (  C̊) Fukt (%) 

1 33,8 29 -0,3 60 

2 33,3 35,5 -1,9 78 

3 32,4 36,2 0,2 88 

4 31,8 37,1 3,3 91 

5 31 38,3 0,1 83 

6 30,3 43,5 3,2 93 

7 30,1 46,2 4 98 

8 29,5 47,2 0,8 95 

9 29 50 -1,5 86 

10 28,3 50,5 2,8 97 

11 27,8 50,8 -1,4 75 

12 27,8 51 0,6 98 

13 27,4 53,4 -1,4 70 

14 26,7 51 -0,9 64 

15 27,1 51,8 -2,5 95 

16 26,8 53,9 3,8 95 

17 27 55,4 -4,1 79 

18 26,2 54,1 -3,3 86 

19 25,6 54,2 -0,4 89 

20 26 52,9 -2,4 99 

21 25,1 51,6 1,3 91 

22 23,4 53,1 -2 82 

23 24,5 57,3 -1,5 81 

24 24 55 -0,7 69 

25 22,1 56 -2,4 76 

26 22,6 55,2 -0,2 80 

27 22 55,1 2,1 99 

28 22 55,5 1,9 92 

29 22 57,2 -3,1 84 

30 20,5 55,4 0,4 85 

31 21,8 56,4 1,5 97 

32 21,3 58,3 2,6 90 

33 21,4 58 -0,2 91 

34 20,7 59,9 -4,1 92 

Medel 26,21471 50,76471 -0,16765 86,11765 
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Bilaga 2. Beräknade ventilationsparametrar (januari/februari -18) 

  Frånluftsventilation 

Dag Ventilation (%) Volymflöde (mᶾ/h) Massflöde kg/h 

1 0,5 458 521 

2 0,5 458 520 

3 2 1833 2087 

4 2 1833 2090 

5 2,5 2291 2617 

6 2,5 2291 2618 

7 2,5 2291 2617 

8 2,5 2291 2621 

9 2,5 2291 2622 

10 3 2749 3153 

11 3,5 3208 3685 

12 3,5 3208 3685 

13 4 3666 4212 

14 4 3666 4226 

15 4 3666 4220 

16 6 5499 6329 

17 6 5499 6321 

18 6 5499 6342 

19 6,5 5957 6883 

20 6,5 5957 6878 

21 7,5 6873 7964 

22 6,5 5957 6938 

23 8 7332 8493 

24 8 7332 8515 

25 8 7332 8566 

26 8 7332 8554 

27 9 8248 9644 

28 12 10997 12855 

29 10 9165 10706 

30 15 13747 16153 

31 16 14663 17145 

32 16 14663 17160 

33 24 21995 25736 

34 15 13747 16110 

Totalt   213994 248786 
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Bilaga 3. Omräkning av avlästa värden 

Dag Avläst ventilationskapacitet (%) Verklig ventilationskapacitet (%) 

1 1 0,5 

2 1 0,5 

3 4 2 

4 4 2 

5 5 2,5 

6 5 2,5 

7 5 2,5 

8 5 2,5 

9 5 2,5 

10 6 3 

11 7 3,5 

12 7 3,5 

13 8 4 

14 8 4 

15 8 4 

16 12 6 

17 12 6 

18 12 6 

19 13 6,5 

20 13 6,5 

21 15 7,5 

22 13 6,5 

23 16 8 

24 16 8 

25 16 8 

26 16 8 

27 18 9 

28 22 12 

29 20 10 

30 25 15 

31 26 16 

32 26 16 

33 34 24 

34 25 15 

Slakt     
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Bilaga 4. Energivärden 

  Δi kJ/dag MWh/dag Värmebehov (MWh) Energibesparing (MWh) 

Dag       Samtliga Avd. Stall 6 Teoretisk Faktor 0,5 Faktor 0,4 

1 53 662712 0,184 11,79 1,347597 0,184 0,092 0,0736 

2 58,5 730080 0,202 12,79 1,461897 0,202 0,101 0,0808 

3 52 2604576 0,723 12,15 1,388745 0,723 0,3615 0,2892 

4 45,5 2282280 0,633 11,24 1,284732 0,633 0,3165 0,2532 

5 51 3203208 0,889 11,02 1,259586 0,889 0,4445 0,3556 

6 44,5 2796024 0,776 12,31 1,407033 0,776 0,388 0,3104 

7 44,5 2794956 0,776 12 1,3716 0,776 0,388 0,3104 

8 50 3145200 0,873 12,18 1,392174 0,873 0,4365 0,3492 

9 55 3461040 0,961 12,86 1,469898 0,961 0,4805 0,3844 

10 53 4010616 1,114 12,99 1,484757 1,114 0,557 0,4456 

11 52,5 4643100 1,289 12,98 1,483614 1,289 0,6445 0,5156 

12 49 4333560 1,203 12,83 1,466469 1,203 0,6015 0,4812 

13 52 5256576 1,46 12,78 1,460754 1,46 0,73 0,584 

14 50 5071200 1,408 12,87 1,471041 1,408 0,704 0,5632 

15 54 5469120 1,519 12,73 1,455039 1,455 0,7595 0,6076 

16 41,5 6303684 1,751 12,92 1,476756 1,477 0,8755 0,7004 

17 55 8343720 2,317 13,02 1,488186 1,488 1,1585 0,9268 

18 52 7914816 2,198 13,21 1,509903 1,51 1,099 0,8792 

19 46 7598832 2,11 12,99 1,484757 1,485 1,055 0,844 

20 48 7923456 2,2 13,31 1,521333 1,521 1,1 0,88 

21 40 7645440 2,123 13,24 1,513332 1,513 1,0615 0,8492 

22 43 7160016 1,988 13,23 1,512189 1,512 0,994 0,7952 

23 47 9580104 2,661 13,6 1,55448 1,554 1,3305 1,0644 

24 42,5 8685300 2,412 13,47 1,539621 1,54 1,206 0,9648 

25 42 8634528 2,398 13,28 1,517904 1,518 1,199 0,9592 

26 39,5 8109192 2,252 12,68 1,449324 1,449 1,126 0,9008 

27 32,5 7522320 2,089 13,12 1,499616 1,5 1,0445 0,8356 

28 33 10181160 2,828 12,17 1,391031 1,391 1,391 1,1312 

29 44 11305536 3,14 12,27 1,402461 1,402 1,402 1,256 

30 34 13180848 3,661 12,19 1,393317 1,393 1,393 1,393 

31 35 14401800 4 10,88 1,243584 1,244 1,244 1,244 

32 31,5 12972960 3,603 10,53 1,203579 1,204 1,204 1,204 

33 36 22235904 6,176 10,42 1,191006 1,191 1,191 1,191 

34 41 15852240 4,403 10,05 1,148715 1,149 1,149 1,149 

Totalt   246016104 68,32 422,1 48,24603 40,987 29,2285 24,7718 
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Bilaga 5. Uppmätta värden på värmeväxlare 

 Regenerativ (Roterande) Rekuperativ (PlattVVX) 

 Temperatur (  Cͦ) Fuktighet (%) Temperatur (  Cͦ) Fuktighet (%) 

Utomhus 2,5 90 3,5 90 

Frånluft 21,5 72 22,5 53 

Tilluft 15 65 16,5 34 
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Bilaga 6. Kastlösa (stallet där energimätningen utfördes) 

  

 

Bilaga 7. Rekuperativ värmeväxlare med tillhörande fläktar på en anläggning där mätning av värmeväxlare utfördes 
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Bilaga 8. Regenerativ värmeväxlare med tillhörande fläktar på en anläggning där mätning av värmeväxlare utfördes 
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