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Sammanfattning 

Projektet har utfört en förstudie till förbättringsåtgärder för en effektivare och automatiserad CIP-
process (”Cleaning in place”, en rengöringsprocess) vid en indunstare hos Fresenius Kabi fabrik 
Brunna som tillverkar fosfolipider av äggula. Huvuduppgiften var att bedöma befintlig utrustning 
tillhörande CIP-processen för indunstaranläggningen samt att föreslå konkreta förbättringsåtgärder. 
 
För att kunna föreslå förbättringsåtgärder för en effektivare CIP-process har projektgruppen 
medverkat vid CIP, samverkat med ingenjörer på plats samt upprättat kontakt med tekniska säljare. 
Vidare har information om CIP-utrustnings sökts på internet, litteratur, produktkataloger och andra 
tekniska dokument. 
 
Projektarbetet resulterade i att den aktuella CIP-processen utvärderades gällande dess tillhörande 
utrustning och förslag på förbättringsåtgärder har tagits fram där utrymme för tester har lämnats till 
företaget för att kunna optimera processen ytterligare vid idrifttagande. I slutändan visade det sig 
vara svårt att med säkerhet bestämma vad som fungerar bäst för att åstadkomma en lyckad CIP 
varför detta utrymme har lämnats. 

 

Nyckelord 
CIP, cleaning in place, automation, läkemedelsindustri, fosfolipid, indunstare



  



 
 

 
 

 Bachelor of Science Thesis TMT-480  2016:53  

 

Optimizing of a CIP within the pharmaceutical 
industry 

   
  Adam Bech 

Anton Cerón 

Approved 

2016-08-01 

Examiner KTH 

Lars Johansson 

Supervisor KTH 

Lars Johansson 

 Commissioner 

Fresenius Kabi 
Contact person at company 

Unn Harsem 

 

Abstract 
This project is a pilot study concerning optimization and automation of a CIP-processes (”Cleaning 
in place”, a cleaning process) at an evaporator at Fresenius Kabi Plant Brunna where egg yolk is 
extracted to phospholipids. The main task was to evaluate current cleaning equipment associated 
with CIP in the evaporation facility and propose concrete optimizing measures. 
 
To be able to evaluate the best measures for this application the project group has participated in 
events of CIP, collaborated with staff engineers and established contact with CIP-gear suppliers. 
Information about CIP and its components has been found on the internet, in literature, product 
leaflets and other technical documents. 
 
The project resulted in a valuation of the current CIP-system regarding its including components 
and optimizing proposals are presented where there is room left for further optimizing when 
commissioning this project. This is due to that in the end, it turned out, it is hard to determine with 
a definite answer if a theoretical solution is the optimal solution for this CIP-process. 
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CIP, cleaning in place, automation, pharmaceutical industry, phospholipid, evaporator 
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Terminologi 

Indunstning Process för att dunsta lösningsmedel ur produkt 
Indunstaren Processanläggningen där indunstning sker 
F.IND 1 Förindunstare 1, en del av Indunstaren 
F.IND 2 Förindunstare 2, en del av Indunstaren 
S.IND  Slutindunstare, en del av Indunstaren 
M.B Mellanbehållare, en del av Indunstaren 
RO-vatten Demineraliserat vatten med omvänd osmos 
GMP Good Manufacturing Practice 
FDA Food and Drug Administration –  
 Amerikanska läkemedelsmyndigheten 
Change Control (CC) Kvalitets- och ledningsverktyg –  
 Standardiserat arbetssätt för ändringsärenden 
Spraydysa Diskkula eller diskmunstycke 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Plant Brunna är världens största tillverkare av äggfosfolipider, som används som 
emulgeringsmedel vid tillverkning av fettemulsion. För att förbättra kvaliteten på produktionen 
och produkten samt för att använda personalen på ett effektivare sätt finns det en önskan från 
företaget att se över rengöringsprocessen av de kärl och rör som används i den del av 
tillverkningen som kallas indunstning. Indunstning är en process vid tillverkning av äggfosfolipid 
där etanol avlägsnas från produkten. Etanolen har tillsats vid tidigare steg i processen för att 
kunna extrahera fosfolipiden ur äggulapulver. Rengöring av anläggningen (även kallat 
Indunstaren) kallas CIP, Cleaning In Place. Vissa objekt är svåra att rengöra, kräver en del 
manuellt arbete och är tidskrävande. Rengöring av Indunstaren är en av de rengöringsprocesser 
som tar längre tid än de övriga CIP-processerna vid tillverkningen av äggfosfolipid och som 
fortfarande till stor del är manuell.   

Indunstaren rengörs med CIP en gång per vecka. Rengöringsprocessen initieras med ett 
styrsystem men omkopplingar och ventiler måste aktiveras manuellt. Det krävs minst en 
operatör, ibland två, för att justera de manuella ventilerna så att trycket blir tillräckligt högt i CIP-
dysorna. Indunstningen sker i rör och tankar som är tillverkade av glas, vilket innebär vissa risker 
med manuell omkoppling då en kraftig haknyckel används för att skruva kopplingarna högt 
ovanför glasdelarna. Det manuella arbetsmomentet ställer höga krav på operatören vilket leder till 
obekväma arbetsställningar. Pumpen som är kopplad till systemet är inställd på en kort 
arbetssekvens vilket leder till att operatören måste springa upp och ner för trappor för att hinna 
med att ställa om ventilerna. Pumpen ger inte tillräckligt tryck för att låta alla CIP-ventiler vara 
öppna samtidigt. Vissa dysor som sprider CIP-medlet i rör och tankar ger dåligt 
rengöringsresultat. Dysor av olika fabrikat används i samma process där en viss modell anses vara 
bättre än övriga. Då bedömningen ”visuellt rent” används för att verifiera en CIP råder det en 
viss otydlighet om krav på rengöringsutrustning.  

Syftet med projektet är att förbättra arbetsmiljön för personalen och effektivisera CIP-processen. 
Målet är att ge underlag för förbättringsåtgärder kring CIP av Indunstningen. 

1.2 Problemdefinition 

Vad är problemen vid CIP idag? 

 Lång tid – Lågt flöde och tryck (från en preliminär visuell bedömning vid CIP) leder till 
att sköljningen tar lång tid. 

 Manuell inkoppling – Flera olika fysiska avbrott med svåråtkomliga placeringar. 

 Manuella ventiler – Används för att reglera och styra vätskeflödet vid CIP mellan 
tankarna i Indunstaren. 

 Pumpen är för svag för applikationen – Baserat på den visuella bedömningen hur vätska 
flödar ur spraydysorna.  

 Dysor roterar inte.  

 Blir det visuellt rent? – Troligtvis beroende på befintlig CIP-utrustning och utformningen 
av indunstaranläggningen. Begreppet är svårdefinierat och kan vara olika mellan 
personalen. Vad är visuellt rent? 
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1.3 Målbild 

Målet med examensarbetet på Fresenius Kabi i Brunna är följande: 

 Ge förslag på hur automatventiler kan användas på befintligt styrsystem. 

 Föreslå en typ av automatventil. 

 Ta reda på fysiska förutsättningar för ett rengöringsprogram med befintligt PLC-system. 

 Teoretiskt utvärdera CIP-pumpen 9885. 

 Bedöma befintliga spraydysor med avseende på funktionalitet och placering. 

 Dokumentera ”döda vinklar” för rengöringen. 
o Rekommendera kontrollpunkter för bedömning av ”visuellt rent”. 

 Göra en grov ekonomisk uppskattning av förbättringsåtgärderna. 

 Avlägga en rapport med konkreta förslag till förbättringsåtgärder som frigör personal från 
fysiskt krävande arbetsmoment samt att minska tidskonsumtionen för CIP av 
Indunstningen. 

o Preliminär rapport avläggs senast 2016-06-03. 
o Presentation av projektet presenteras senast 2016-06-10. 
o Slutgiltig rapport avläggs senast 2016-06-15. 

1.4 Avgränsning 

 Examensarbetet kommer endast att omfatta ”Indunstningen” vad gäller 
rengöringsprocessen.  

 Föreslagen utrustning kommer inte att testas fysiskt och inga förslag på hur installation 
gällande svetsning, elektriska och pneumatiska anslutningar kommer att ges. 

 Med fysiska förutsättningar för ett rengöringsprogram avses följande parametrar: 
o Tryck, flöde, volym och tid 

 Befintliga spraydysor kommer inte demonteras och testas fysiskt. Bedömningen kommer 
att ske visuellt och med hjälp av den dokumentation som finns. 

 Den ekonomiska uppskattningen omfattar endast eventuellt besparande av arbetstimmar 
vad gäller indunstningens CIP-process samt prisförslag på eventuellt ny utrustning. 

 Då simuleringsmiljö för styrsystemet saknas kommer ingen programmering att ske. 

1.5 Kravspecifikation 

 Eventuellt föreslagna produkter ska uppfylla kraven för: 
o ATEX klass. 
o Interna hygienkrav. 
o Rostfritt stål 316L 

 Övriga krav i samråd med Fresenius Kabi 

1.6 Lösningsmetod 

 Medverka i produktionen. 

 Intervjuer med ”In-House” kompetens och leverantörer 

 Söka information från dokument i arkiven hos Fresenius Kabi Brunna. 

 Söka information i databaser och litteratur angående automation, CIP och rengöring 
bland annat. 
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 Eventuellt studiebesök hos leverantörer, mässor och liknande event samt besöka andra 
interna produktionslinor. 

 Utföra utvändiga flödesmätningar och eventuellt andra tester. 

 I första hand kommer Pughs-matris och Fiskbensdiagram att användas vid resultat- och 
problemanalys. 
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2 Nulägesbild 

För att få en uppfattning om vad som låg bakom den ineffektiva CIP-processen och för att 
kunna kartlägga delar som behövde djupare undersökning, var det nödvändigt att skapa sig en 
uppfattning om nulägesbilden. Med hjälp av ett fiskbensdiagram (se Appenix) (Bicheno & 
Holweg, 2009) har orsaker till problemet identifierats. Vidare går det att läsa hur 
fiskbensdiagrammet används som analysverktyg i Genomförande. 

2.1 Indunstaranläggningen 

Indunstningen består av tre indunstare, förindunstare ett (förkortad F.IND1) som inte används 
vid produktion men rengörs samtidigt som resterande behållare då den fungerar som en reserv, 
förindunstare två  (förkortad F.IND2) och slutindunstare (förkortad S.IND) samt en 
mellanbehållare (förkortad M.B). De ingående komponenterna i varje indunstare är behållare, 
tankar, cykloner, rör, värmeväxlare med mera. Dessa är konstruerade av glas. För att rengöra 
behållarna och rören invändigt finns spraydysor installerade i behållarna. De sitter fastsvetsade i 
rostfria stålrör inuti glasbehållarna. Dysorna finns i olika utförande, de är fasta eller roterande och 
har till uppgift att kasta runt CIP-media för att åstadkomma en diskning invändigt i behållarna 
och rören. Spraydysorna är fastsvetsade både vertikalt och horisontellt längs med stålröret. De 
som sitter horisontellt ska rengöra glasrören som länkar samman glasbehållarna, medan de som 
sitter vertikalt ska rengöra själva behållarna. I avsnitt 3.4 finns en mer ingående beskrivning om 
hur spraydysorna fungerar och kan se ut. Till anläggningen finns en centrifugalpump, P9885, som 
pumpar upp rengöringsmedel via en CIP-ledning till Indunstningen. Förbrukad vätska 
transporteras via en returledning till en slasktank för destillering. Rengöringsmedlet kan vara 
etanol, RO-vatten eller lut. Värmeväxlaren består av flera tunna glasrör som måste rengöras 
invändigt för att kunna ge en effektiv värmeöverföring. Detta görs med hjälp av lobrotorpumpar 
(se avsnitt 3.5.2), en för varje indunstare, som cirkulerar CIP-mediet genom värmeväxlarna för att 
lösa upp produktrester och kalkavlagringar. För att garantera att rengöringsmedel inte kommer in 
i behållarna vid produktion finns det nio stycken fysiska avbrott (se avsnitt 3.6) i form av rostfria 
stålslangar. Slangarna ansluts till varje behållare innan CIP och kopplas ur efter genomförd CIP. 
Det finns även ett fysiskt avbrott i form av en rördel som kopplas ur vid S.IND. Detta för att 
garantera att CIP-vätska inte rinner igenom till nästa processteg (”Reningen”) som inte kommer 
behandlas i rapporten. Slangarna gängas till en handventil, som kan stänga av och slå på flöde, 
som sitter ovanför varje behållare och cyklon.  

F.IND1 inkluderar behållare 7330, cyklon 7350, värmeväxlare 7310 och pump P7510 

F.IND2 inkluderar behållare 3310 och 3330, cyklon 3750 och 3770, värmeväxlare 3710 och 3730 
och pump P3530. 

S.IND inkluderar behållare 7570, cyklon 7550, värmeväxlare 7590 och pump P7630. 

M.B inkluderar behållare 7530. 
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Figur 1. F.IND2 med tankbeteckningar och nuvarande dysplacering.  

2.2 Genomförande av CIP 

I arbetsinstruktionen går det att läsa hur rengöringen ska gå till steg för steg (se internt dokument 
200110/4). Den kan upplevas som svårläst och det visade sig att instruktionen är svår att följa 
rent praktiskt.  
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Inför varje rengöring måste slangarna anslutas till behållarna, detta görs manuellt med hjälp av en 
haknyckel vilket bidrar till en dålig och farlig arbetsställning se avsnitt 2.5. Då 
indunstaranläggningen är relativt hög, cirka 5-6 meter från högsta punkt till golvet, finns en risk 
att tappa haknyckeln under anslutningsarbetet. Detta innebär en fara för konstruktionen då den 
är gjord av glas.  

För att starta CIP-processen måste styrsystemet, ett PLC-baserat system, ställas in vilket görs från 
ett kontrollrum. Det finns givna kontrollpunkter i arbetsbeskrivningen som ska kontrolleras 
innan CIP. Styrsystemet måste ställas in beroende på om F.IND1 eller F.IND2 ska rengöras. 
S.IND och M.B kan rengöras oberoende av vilken programinställning som valts. 

I nuläget är CIP-processen till stor del manuell i den meningen att operatörer själva måste leda 
runt vätskan i anläggningen med hjälp av handventiler. Vidare kan operatörerna bestämma vilken 
mängd CIP-vätska som ska användas, hur vätskan fördelas till övriga delar av 
indunstaranläggningen och hur lång tid varje moment skall ta. Detta bidrar till att operatörer får 
utrymme att hitta egna, informella, tillvägagångssätt för hur rengöringen skall genomförs. För att 
ge en bättre inblick av hur rengöringen går till har en kartläggning utförts för ett skift se avsnitt 
2.6. Under det observerade tillfället utfördes 37 stycken manuella moment. Totalt monitorerades, 
av projektet, fem rengöringsprocesser, utfört av fem olika skift/operatörer.  

Gemensamt för samtliga skift är att alltid starta CIP av F.IND2 först. Efter ett antal 
etanolsköljningar återanvänds en del av vätskan till M.B och vidare till S.IND eller RETUR. 
Syftet är att förskölja så många behållare som möjligt för att spara tid och CIP-vätska. Därefter 
fylls F.IND2 med RO-vatten och etanol till en nivåmarkering på en av behållarna. Sedan påbörjar 
cirkulering av CIP-vätska i minst 30 minuter. Under tiden som cirkulering av F.IND2 sker 
rengörs F.IND1, M.B och S.IND. Avslutningsvis töms CIP-vätskan som cirkulerat i F.IND2 till 
RETUR och avslutas med etanolsköljning.  
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Figur 2. Figuren föreställer behållare 3310 och visar nivåmarkering för etanol och RO-vatten till cirkulationssteget. 

Rengöringsprocessen tar ungefär 3-4 timmar att genomföra från start till slut beroende på 
operatörens arbetsmetod. 

2.3 Orsaker till problemet 

Efter att ha medverkat i fem olika CIP-genomföranden kunde orsaker till den ineffektiva CIP-
processen identifieras med ett fiskbensdiagram, se Appendix. Då rengöringsprocessen till stor del 
är manuell skulle en automationslösning bidra till förbättringar.  

I nuläget använder operatörer varierande mängd CIP-vätska vid rengöringen. Det observerades 
att där vätskan från spraydysorna träffade ytorna verkade det göra minimal verkan på smuts och 
produktrester. För att få bättre verkan stänger operatörer flera handventiler så att ett högre tryck 
byggs upp till behållare som är särskilt svåra att få rent. Det gav en bild av att pumpen till 
systemet inte ger tillräckligt med tryck och flöde till spraydysorna.  
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För att få en bättre uppfattning om hur projektet skulle fortskrida togs kontakt med interna 
resurser och företag som levererar CIP-utrustning. Det insågs att omfattningen av problemet var 
större än förväntat. En automation med befintlig utrustning skulle förmodligen inte resultera i en 
effektivare och snabbare rengöringsprocess, eftersom befintlig utrustning inte verkar fungera 
optimalt. En sådan förbättring skulle begränsas till en mer repeterbar process och en bättre 
arbetsmiljö för operatörerna, vilket i och för sig vore välkommet. Obekväma arbetsställningar 
behöver inte vara, för stunden, fysiskt påfrestande för att de ska leda till ohälsa som ryggbesvär 
eller liknande, men det kan i längden leda till långtidssjukskrivning. Därför att det viktigt att 
beakta denna punkt. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

2.4 Blinda fläckar 

För figurer och tillhörande text gällande blinda fläckar se dokument 
Effektivisering_av_en_CIP_inom_läkemedelsindustrin_Bilaga.pdf1. 

Både internt och mellan olika företag verkar det råda delade meningar om vilka spraydysor som 
bäst lämpar sig för Indunstaren. Enligt tre leverantörer, Sveflow, Alfa Laval och Colly Flowtech 
är befintliga dysor runt 20 år gamla vilket talar för att de kan behöva bytas ut, dels då dessa 
sannolikt inte är ATEX-klassade, dels för att upplagringen är dålig vilket förklarar varför några 
dysor inte roterar som de skall. Vidare menade alla leverantörerna att modernare spraykulor har 
utvecklats avsevärt och att de förmodligen kommer göra stor skillnad. Däremot var de osäkra på 
behållare 3770, 3750 och 7350, det vill säga cyklonerna samt rören från värmeväxlarna. 

Utifrån nulägesanalysen togs beslut att djupare undersöka följande punkter: 

 Spraydysor och placering av dessa 

 Pump 

 Ventiler 

 Processkontroll 

2.5 Arbetsställning 

I detta kapitel visas hur arbetsställningarna är vid in- och urkoppling av de fysiska avbrotten (se 
avsnitt 3.6) vid Indunstaren. Här föreligger en risk att tappa den haknyckel som används för att 
skruva på slangarna.  

                                                 

1 Bilagan innehåller känslig information kring Fresenius Kabis, varför bilagan hålls konfidentiell. Bilagan förvaltas av 
Plant Brunna.   



10 

 

 

Figur 3. Bilden visar inkoppling av fysiskt avbrott till M.B.  

 

Figur 4. Inkoppling fysiskt avbrott cyklon S.IND 
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Figur 5. Inkopling av fysiskt avbrott till behållare för S.IND. 

 

Figur 6. Inkoppling av fysiskt avbrott till behållare för F.IND2 
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2.6 Arbetsmetod för CIP  

Inkoppling/förberedelser inför CIP av Indunstningen 

1. Kopplar CIP-slang till S.IND, 3 st 

2. Kopplar CIP-slang till F.IND2 4 st 

3. Kopplar CIP-slang till F.IND1 2 st 

4. Kopplar bort en rördel för att åstadkomma fysiskt avbrott mellan CIP & Reningen 

5. Öppnar handventil under F.IND2 

6. Öppnar handventil under F.IND1 

Försköljning F.IND2 

7. Etanol till F.IND2 (oklart hur mycket) 

8. Cirkulering genom värmeväxlare via cirkulaktionspump 

9. Mer etanol till F.IND2 (oklart hur mycket) 

10. Tömmer över etanolen från F.IND2 till M.B 

11. Mer etanol till F.IND2 (oklart hur mycket) 

12. Tömmer över etanolen från M.B till S.IND 

13. Tömmer S.IND till retur 

14. Mer etanol till F.IND2 

15. Tömmer etanol från F.IND2 till M.B 

16. Tömmer etanol från M.B till S.IND  

17. Tömmer S.IND till retur 

Cirkulation F.IND2 

18. Fyller F.IND2 med etanol och RO-vatten till nivå 

19. Stänger handventil till F.IND1, S.IND och M.B 

20. Höjer varvtalet till cirk.pumpen och låter vätskan cirkulera i 30 min 

Under tiden som vätskan cirkulerar startas rengöringsprogram för F.IND1 

21. RO-vatten till F.IND1 (oklart hur mycket) 

22. Cirkulerar vattnet under en godtycklig tid 

23. Etanol till F.IND1 

24. Tömmer från F.IND1 till M.B 

25. Tömmer från M.B till S.IND 

26. Tömmer S.IND till retur 

CIP M.B 

27. RO-vatten till M.B (1 ventil öppen) 

28. Etanol till M.B 

29. Tömmer från M.B till S.IND 

30. Tömmer S.IND till retur 

CIP S.IND 

15 min 

Nu kan man se att 
smutsen försiktigt 
släpper från ytorna, 
liten mekanisk verkan. 

Här tillsätts 
kvävgas för att ge 
vätskan lite skjuts 
genom 
värmeväxlaren… 

Håller bara ventiler 
till behållare 3750 &  
3770 öppna då dessa 
behållare är svårast 
att få rent. Här 
måste operatören stå 
vid kontrollskåpet 
hela tiden eftersom 
pumpen går i 
sekvens. 

Steg 23-26 upprepas 
flera gånger. OP öppnar 
provtagningsventil för 
att avgöra ifall tillräcklig 
mängd etanol tillsats. 
CIP-vätska rinner ut på 
golvet. 
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31. Etanol och RO-vatten till S.IND (kvävsgas då och då genom värmeväxlaren) 

32. Cirkulering godtycklig tid 

33. Etanol till S.IND (oklart hur mycket) 

34. Tömmer från S.IND till retur 

35. Sköljer med etanol några gånger (oklart hur mycket) 

Avslutar CIP av F.IND2 

36. Tömmer F.IND2 till retur 

37. Etanol till F.IND2 (sköljning, oklart hur mycket) 

 
 

 

 

Steg 28-30 upprepas 
några gånger tills att 
OP känner att det 
bara är etanol som 
rinner ut genom 
provröret… 
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3 Faktainsamling 

3.1 Allmänt om CIP 

För att ge en klarare bild av rengöringsprocessen för Indunstningen ges en allmän beskrivning av 
begreppet CIP (Cleaning in Place) med fokus på typiska komponenter som hör ihop med en 
CIP-process. 

CIP är ett vanligt branschbegrepp inom livsmedels- och läkemedelsbranschen, som står för 
rengöring av anläggningens utrustning. Enligt (Walton, 2008) definieras CIP som: 

”Att utan demontering eller öppnande av utrustning rengöra kompletta delar av anläggningen 
eller en rörledningskrets och med liten eller ingen manuell påverkan från operatören. Processen 
omfattar jetstrålning eller besprutning av ytor eller cirkulation av rengöringsmedel genom 
anläggningen under förhållanden av ökande turbulens och flödeshastighet.” 

Som definitionen antyder kan CIP variera i komplexitet samt grad av automation, därav kan 
effektiviteten ur både en rengöringssynpunkt men även ur en kostnadssynpunkt variera. Det 
finns egentligen inget tydligt ramverk för hur en CIP-process skall designas. Samtidigt har 
livsmedels- och läkemedelsindustrier genom åren haft ökande krav från myndigheter och 
konsumenter gällande anläggningens hygien och slutproduktens kvalitet. 

Högsta standard gällande anläggningens hygien är en nödvändig förutsättning för framställning 
av produkter som ska konsumeras av människor. Rengöring och desinfektion av utrustning måste 
utföras med stor försiktighet och uppmärksamhet för att garantera slutproduktens kvalitet. Ur en 
underhållsaspekt är det viktigt att utrustningen rengörs ordentligt för att den ska fungera korrekt 
och minska slitaget.  

Med utgångspunkt att en CIP-process måste kunna verifieras och valideras enligt GMP-kraven, 
ligger ansvaret hos varje företag att designa CIP-anläggningen efter sitt behov.  

(Walton, 2008, s. 1) 

3.2 Rengöringsprocessen 

Oavsett om rengöringsprocessen är manuell eller automatisk tenderar den, inom livs- och 
läkemedelsindustrin, att följa samma principer och kan brytas ner i följande steg: 

 Grovrengöring 

 Försköljning 

 Cirkulering av lösningsmedel, se avsnitt 2.1 

 Mellansköljning 

 Cirkulering av lösningsmedel (frivillig) 

 Mellansköljning 

  Desinficering 

 Slutsköljning 

Under rengöringscykeln avlägsnas smuts med hjälp av energi i form av: 

 Kinetisk energi: 
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CIP-mediet rengör ytorna mekaniskt genom turbulent flöde. 

 Termisk energi: 

Genom att höja lösningens temperatur. 

 Kemisk energi 

Den kemiska reaktionen mellan CIP-mediet och smutsen. 

För en optimal CIP-process måste hänsyn tas till hur produktrester och smuts avlägsnas på 
effektivast möjliga sätt. En annan förutsättning är att kartlägga de områden som kräver särskilda 
punktinsatser eftersom vissa delar av anläggningen kan vara utsatta för mer smuts än andra delar. 
Med hänsyn till ovan nämnda parametrar kan dimensioner till CIP-utrustningen preciseras, vilka 
rengöringssteg som behövs samt val av rengöringsmedel. 

För att vara så kostnadseffektiv som möjligt, och även för miljöns skull, återanvänds CIP-mediet 
i vissa steg. Hur CIP-mediet återanvänds är individuellt för varje anläggning. Generellt finns det 
en eller flera returtankar för återvinning av CIP-mediet. Figur 7 visar ett exempel på detta. 

(Walton, 2008) 

 

Figur 7. Behållarna i figuren illustrerar destilleringstankar och hur CIP-systemet är inkopplat på dessa (Walton, 2008). 

3.2.1 Renhet 

Hur rent det måste bli i en specifik anläggning beror av flera parametrar så som spårbarhet 
mellan olika batcher, slutproduktens kvalitet, mikrobiologiska krav och att anläggningen skall se 
representativ ut, vilket är viktigt för kunder, granskande myndigheter och medarbetare. Att 
rengöra en anläggning är resurskrävande, speciellt om rengöringskraven är höga. Det är därför 
viktigt att identifiera och motivera varför vissa områden kräver en viss grad av rengöring. Grad av 
rengöring brukar delas in i tre nivåer: 
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 Fysiskt-/Visuellt rent 

 Kemiskt rent 

 Mikrobiologiskt rent 

Det kan vara onödigt att ha mikrobiologiskt rent i ett tidigt steg, som vid Indunstningen av 
produktens tillverkningsprocess, eftersom det vid förädling ställs högre krav på renhet ju närmare 
slutprodukt processen är. Även om det är mer resurskrävande att hålla kemiskt och 
mikrobiologiskt rent är det relativt lätt att ta reda på ifall rengöringen blev lyckad eller inte. Det 
kan göras med mikrobiologiska prover eller mätningar som måste vara inom vissa 
toleransintervall.  

Vad som är visuellt rent kan verka uppenbart men är i själva verket svår att definiera och 
motivera. Enkelt beskrivet ska ytorna vara fysiskt rena. Smuts och produktrester ska inte finnas 
kvar, men det behöver inte vara mikrobiologiskt eller kemiskt rent. För operatören är det viktigt 
att omgivningen och utrustningen är ren och prydlig, det är mer motiverande att ta hand om 
arbetsplatsen om den ger ett rent intryck. Anläggningens effektivitet påverkas negativt om den är 
nedsmutsad, till exempel kan en smutsig värmeväxlare leda till att den blir långsammare som i sin 
tur leder till en sämre produktgenomströmning med en högre energiförbrukning.  

Kemiskt rent innebär att ytorna rengörs så att inga spår av kemiska rester lämnas. 
Mikrobiologiskt rent kan skilja sig åt beroende på vilken renhetsklass anläggningen har. Både 
interna kvalitetskrav och hygienstandarder inom branschen bestämmer gränsvärden för tillåten 
mikrobiell växt. I vissa fall måste en totalt steril miljö uppnås och detta görs med aseptiska 
metoder som inte kommer behandlas i rapporten. 

En yta skulle kunna vara fysiskt-/visuellt ren samtidigt som ytan är mikrobiologiskt ren förutsatt 
att gränsvärdet för mikrobiell växt inte överskrids. Däremot kan samma yta vara kemiskt 
kontaminerad om ett kemiskt rengöringsmedel har använts i rengöringsprocessen. Det vill säga 
spår av desinfektionsmedel kan lämnas avsiktligt för att reducera risken för senare mikrobiologisk 
kontaminering. Således är ytan inte kemiskt ren. 

(Walton, 2008) 

3.3 Strömningslära 

En förutsättning för att designa ett effektivt CIP-system är att välja rätt utrustning till 
anläggningen. När vätska flödar genom rörledningar, ventiler och spraydysor uppstår förluster 
som måste beaktas vid val av utrustning. Det är därför viktigt att känna till grundläggande 
begrepp inom strömningslära. Fokus kommer läggas på storheterna tryck och flöde och 
sambandet mellan dem. Vidare avgränsas det till att endast behandla vätskor. 

3.3.1 Tryck 

Tryck definieras som: 

𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 =  
𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡

𝐴𝑟𝑒𝑎
 Nm−2[Pa] 

Formel 1 

SI-enheten pascal är en relativt liten storhet, därför är det vanligt inom processindustrin att 
använda enheten bar istället. 
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1 𝑏𝑎𝑟 = 105 Pa 

Formel 2 

I vissa fall, till exempel i pumpsammanhang, är det vanligt att ange trycket som pelarhöjd av en 
vätska. Det vill säga, det tryck som råder under en vätskepelare av en viss vätska med en viss 
höjd. T ex: 

1 𝑚𝑣𝑝 = 9,82 ∙ 103 𝑃𝑎 = 9,82 ∙ 10−2 bar 

Formel 3 

m vp = meter vattenpelare 

På så sätt kan en snabb uppfattning bildas att 10 m vp motsvarar ungefär 1 bars tryck. 

I trycksammanhang är det vanligt att skilja på absolut-, över- och undertryck. Absoluttryck anges 
i förhållande till fullständig vakuum medan över- och undertryck anges i förhållande till vid 
mätplatsens rådande atmosfärstryck, se Figur 8. Av praktiska skäl kan det vara svårt att mäta i 
absoluttryck eftersom mätinstrumentet behöver ett vakuum som referens. Därför är det vanligt 
att tryck anges  i övertryck. 

 

Figur 8. Illustrerar förhållandet mellan absoluttryck, övertryck och undertryck, (Fagergren, 2014). 

3.3.2 Hydrodynamik 
Om hastighet och tryck i en viss punkt i en strömmande vätska är konstanta kan strömningen 
betraktas som stationär. Strömlinje är den linje som i varje punkt har samma riktning som 
hastighetsvektorn. En vätska kan strömma laminärt eller turbulent. Vid låga strömningshastigheter 
rör sig vätskepartiklarna i välordnade strömlinjer. När strömningshastigheten höjs kommer 
vätskan att så småningom övergå till turbulent flöde. Turbulent strömning ger upphov till 
hastighetsvariationer där virvelbildningar uppstår. I CIP-sammanhang är turbulenta flöden en 
förutsättning för att åstadkomma en mekanisk verkan under rengöringen.  
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Figur 9. Figuren illustrerar skillnaden hos strömlinjen för laminärt och turbulent flöde, (Cunningham, 2010). 

Om 𝐴1 och  𝐴2 är tvärsnitt med olika storlek i snitten och om strömningen är stationär och 

mediet inkompressibelt, måste samma volym per tidsenhet 𝑞𝑣 passera snitt 1 som snitt 2. 
Volymflödet är alltså konstant överallt och sambandet kallas för Kontinuitetsvillkoret. 

𝐴1 ∙  𝑣1 =  𝐴2 ∙  𝑣2 =  𝑞𝑣 [m3/s] 

Formel 4 

𝑣1 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝐴1 

𝑣2 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝐴2   

𝑞𝑣 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 (𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒) 

 

 

 

Figur 10. Figuren illustrerar Kontinuitetsvillkoret, (Fagergren, 2014). 

En rörledning kan betraktas som ett slutet system, således måste summan av energimängden vara 
konstant och lika vid varje tvärsnitt av ledningen. En förlustfri strömning består av tre 
energiformer: 

 Lägesenergi 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ [Nm] 

 Tryckenergi 𝑝 ∙ 𝑉 =  𝑝 ∙
𝑚

𝜌
  [Nm]  
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 Rörelseenergi 
𝑚∙𝑣^2

2
 [Nm] 

 
Om fig.18 betraktas som en rörledning fås Bernoullis ekvation: 

𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ1 +
𝑚 ∙ 𝑝1

𝜌
+

𝑚 ∙ 𝑣1
2

2
= 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ2 +

𝑚 ∙ 𝑝2

𝜌
+

𝑚 ∙ 𝑣2
2

2
= konstant 

Formel 5 

 

 

Figur 11. I figuren anges hastigheten för fluiden som 𝒄𝟏 och 𝒄𝟐 , (Fagergren, 2014). 

Ekvationen kan uttryckas på olika sätt, och då ändras konstantens enhet. Förutom 
energiekvationen, ovanstående ekvation, finns 

 Tryckekvationen 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ + 𝑝 +
𝜌∙𝑣2

2
= konst 

 Höjdekvationen ℎ +
𝑝

𝜌∙𝑔
+

𝑣2

2∙𝑔
= konst 

 
I verkligheten är strömningen aldrig förlustfri. På vägen mellan tvärsnitt 1 och 2 fås vissa 

förluster. Bernoullis ekvation går då att använda med ett tillägg, en så kallad förlustterm ℎ𝑓. 

Höjdekvationen skrivs då om till: 

ℎ1 +
𝑝1

𝜌 ∙ 𝑔
+

𝑣1
2

2 ∙ 𝑔
= ℎ2 +

𝑝2

𝜌 ∙ 𝑔
+

𝑣2
2

2 ∙ 𝑔
+ ℎ𝑓 

Formel 6 

Förluster beror på flera parametrar, bland annat friktion mellan vätska och rörväggar, rörkrökar, 
ventiler och dylikt. Hur länge ett rör har varit i bruk och vad det är av för material spelar också 
roll.  

Beräkning av förlusttermen vid turbulent flöde: 

ℎ𝑓 =
𝑣2

2 ∙ 𝑔
∑ 𝜉  [m] 

Formel 7 

där ∑ 𝜉 är summan av ingående motståndskoefficienterna i anläggningen.  
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Det går att erhålla angivna värden för motståndskoefficienterna till armatur så som rörkrökar och 
ventiler i handböcker och kataloger.  

För en rak rörledning med längden 𝐿 gäller: 

ξ =
𝜆 ∙ 𝐿

𝑑ℎ
 (dimensionslös) 

Formel 8 

Där 𝜆 är rörfriktionskoefficienten som oftast går att avläsa från tekniska handböcker om inte det 
är givet.  

Storheterna λ och ξ är dimensionsfria. 

(Dahlvig, 1998) 

3.4 Dysor 

För optimal rengöring är det viktigt att matcha befintlig processutrustning med rätt 
rengöringsutrustning. Dysor är den komponent vid CIP som koncentrerar den kinetiska energi 
som pumpen givit vätskan. Vid CIP med hjälp av dysor finns två koncept att förhålla sig till och 
generellt sett tre olika typer av dysor. Koncepten är högt flöde och lågt tryck samt lågt flöde och högt 
tryck där fasta spraydysor förhåller sig till det första, roterande spraydysor i gränslandet mellan 
koncepten och roterande jetdysa förhåller sig till det sistnämnda.  

Metoden att använda högt flöde och lågt tryck av vätska som sprayas på rengöringsobjektet är 
inte en kontrollerad process för rengöring. Rengöringen sker genom att rengöringsvätskan rinner 
uppifrån och ner och sköljer bort smuts. Den mekaniska verkan av detta är nästan obefintlig då 
det är svårt att uppnå turbulent flöde på väggen i en stor tank, som det ofta rör sig om. Eftersom 
denna metod används med statisk spraydysa är risken stor att rengöringsvätskan inte kommer åt 
på alla ställen på grund av dysans utformning, se Figur 12. Risken ökar med ökad storlek på 
objektet då distansen mellan dysans strålar blir allt större ju längre bort de kommer från dysan. 
För att åstadkomma ett tillfredställande resultat med denna metod kan en kombination av 
parametrar ändras, som längre CIP-tid, ökad temperatur och/eller volym av CIP-mediet samt 
ökad koncentration av använda kemikalier. Eftersom fler parametrar har betydelse för resultatet 
med denna metod är det svårt att åstadkomma en konsekvent CIP-process som i sin tur då blir 
svår att validera.  

En mer kontrollerad CIP-process kan åstadkommas med den andra principen, att använda lågt 
flöde och högt tryck. Detta ges av de roterande dysorna som med det högre trycket skapar den 
mekaniska avverkningen och river bort produktrester. Med en kontrollerad rotation av 
spraydysan kan alla ytor i en tank garanterat sprayas med CIP-media. Denna metod förbrukar då 
mindre vätska och tid. 

(Walton, 2008) (Brandt, 2016) 

3.4.1 Statisk spraydysa 

Den icke roterande statiska spraydysan är sfärisk till sin utformning med hål borrade i kroppen. 
Vanlig spridning är 180º nedåt, 270º uppåt och 360º. På grund av sin konstruktion kräver dysan 
högt flöde och lågt tryck då den släpper igenom mycket vätska och det är inte mycket som 
bromsar upp flödet. Spridningen av dysans vätskestrålar gör att stora ytor av rengöringsobjektet 
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aldrig träffas direkt av CIP-mediet, utan dessa ytor kan sköljas indirekt med den vätska som 
studsar på objektets väggar. Detta medför att rengöringsprocessen inte blir kontrollerbar. Alla 
monteringsvinklar är möjliga med denna typ av dysa. Normalt arbetstryck ligger mellan ett och 
tre bar och flödet mellan tre och 67 m3/h. Det relativt höga flödet och den osäkra 
rengöringseffekten bidrar till lång CIP-tid och hög förbrukning av CIP-vätska. Infästning sker 
genom svetsning, gänga eller clips. (AWH, 2014) (Walton, 2008) 

 

Figur 12. Statisk spraydysa med spraymönster, (AWH, 2014). 

3.4.2 Roterande spraydysa 

Dysan är till formen, för det mesta, lik den statiska spraydysan men skiljer sig då den ofta har 
sågade snitt i rotationskroppen och eventuellt tillsammans med något hål, se Figur 13. Sfären är 
vanligtvis upplagrad med kullager, men även glidlager förekommer, så att dysan roterar vid tryck 
och flöde av vätska genom rotationskroppen. Rotationskroppen kan även bestå av en disk eller 
ring med hål i. Lagren är självsmörjande av CIP-vätskan och dess spridning är vanligtvis 
densamma som för den statiska spraydysan, 180º nedåt, 270º uppåt och 360º. Traditionellt kunde 
dessa dysor inte monteras annat än i lodrät position men numera finns det modeller vars kullager 
klarar av alla positionsmöjligheter. Vanligt arbetstryck är i spannet två till sex bar och flödet i 
spannet två till 15 m3/h. Infästning sker genom svetsning, gänga eller clips. (AWH, 2014) 
(Walton, 2008) 
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Figur 13. Roterande spraydysa med clipsfästen från GEA, (GEA, 2014). 

3.4.3 Roterande jetdysa 

En roterande jetdysa skiljer sig en del konstruktionsmässigt från en roterande spraydysa då den 
förra oftast roterar kring två axlar och med en kontrollerad hastighet tack vare en turbin som 
drivs av vätskans flöde och tryck eller av en extern motor, pneumatisk eller elektrisk. Rotationen 
kontrolleras genom reduktionsväxlar så att munstyckesnavet och dyskroppen har olika 
rotationshastighet så att spraymönstret garanterat täcker av hela tankens yta. Vätskan distribueras 
med mellan två och åtta munstycken som ibland är utbytbara för anpassning till befintlig 
anläggning och processen kan övervakas för att kontrollera rotationen. Rekommenderat 
arbetstryck ligger vanligtvis på fem bar men kan variera mellan 2 och 25 bar och flödet varierar 
från 0.5 till 47 m3/h men vanligtvis är spannet från två till 30 m3/h. Montering kan i nuläget 
oftast ske i alla vinklar men för självdränering krävs oftast montering vertikalt uppåt eller nedåt, 
(Alfa-Laval, 2000). Självdränering behövs vid hygieniska krav för att CIP-vätska inte ska samlas 
kvar i dysan efter CIP. (AWH, 2014) (Walton, 2008) 
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Figur 14. Roterande jetdysa, modell Alfa-Laval TJ20G, (Alfa-Laval, 2000). 

 

Figur 15. Spraymönster från roterande jetdysa. Vänstra bilden visar med sköljningstid 2.08 minuter, den högra med 
tiden 8.3 minuter (Alfa-Laval). 

I nuläget är dysorna fastsvetsade i CIP-ledningen (Figur 16). Det går även att fästa spraydysor 
med hjälp av gänga eller clipsfästen (Figur 13).  
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Figur 16. Svetsad roterande spraydysa, (Strand, 2013) 
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För- och nackdelar med de olika typerna av dysor 

Statisk Spraydysa Roterande Spraydysa Roterande Jetdysa 

Fördelar Nackdel Fördel Nackdel Fördel Nackdel 

Lågt 
inköpris 

Högt flöde – hög 
vätskeförbruknin
g 

Lägre flöde än 
statisk dysa - 
lägre 
vätskeförbruknin
g 

Designfel kan 
försämra dysans 
rotation och 
rengöringsverka
n 

Lägst flöde - låg 
vätskeförbruknin
g 

Kostnad per 
dysa är hög 

Lågt 
underhåll 

Dyr driftkostnad Lägre investering Roterande delar Kort CIP-tid - 
Ökad 
produktionstid 

Det högre 
trycket 
kräver 
kontroll av 
befintligt 
system 

Enkel 
installatio
n 

Hanterar bäst 
lågviskösa 
produktrester 

Kortare CIP-tid   Låg installations-
kostnad 

Roterande 
delar 

  

Partiklar från CIP-
mediet fastnar 

Bättre 
kvalitetssäkring 

  Färre dysor krävs 
- lägre 
investering 

Komplex 
mekanik - 
servicebeho
v 

  Möjlig dyr total 
investering  

Lägre 
driftkostnad 

  Låg driftkostnad   

    Förbättrad 
rengöring  

  Lägre 
produktrester 

  

    

  

  Konsekvent 
rengöringsproces
s 

  

        
Övervakning 
möjlig   

Tabell 1. För- och nackdelar med olika typer av dysor. 

3.5 Pumpar 

Pumpens huvuduppgift är att öka energin i CIP-mediet så att mediet med erforderligt tryck och 
flöde kan transporteras från CIP-centralen i källaren till Indunstaren cirka tolv meter högre upp. 
Först efter att dysor har utvärderats och valts kan beräkningar göras kring flödeshastighet i 
rörledningarna, uppfordringshöjd och anläggningskarakteristikan med flera. Beräkningarna utförs 
utifrån det värsta scenariot: pumpning av vätskan högst och längst och med det mesta möjliga av 
andra förluster längs vägen.  

Med uppfordringshöjd menas den energi en pump förmår tillföra en vätska och betecknas H. 
Beräkning av uppfordringshöjden baseras på Bernoullis ekvation och ser ut som följer: 
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Formel 9 

𝐻𝑔 är den geodetiska uppfordringshöjden (höjdskillnaden i meter mellan sugsidans vätskenivå 

och trycksidans utlopp), se Figur 17, p2 och p1 är trycket vid systemets utlopp respektive inlopp, 𝜌 
är densitet, g är tyngdaccelerationen, v2 och v1 är hastigheten av mediet vid utlopp respektive 
inlopp (v1 anger ofta en stor vätskeytas hastighet vilket relativt v2 blir mycket liten och kan således 

försummas), hf är förlusthöjden (se avsnitt 3.3.2). ∑ 𝜉 är summan av förlustkoefficienterna, se 
avsnitt 3.3.2. 

Anläggningskarakteristika baseras på Bernoulis ekvation och används för att se hur förlusterna 

förändras med flödet. Anläggningskarakteristikan, ℎ𝑎 , beräknas enligt följande formel där flödet 

𝑞𝑣 lämnas som variabel för att kunna plotta kurvan i ett tvådimensionellt plan och se hur 
förlusterna ökar med ökat flöde.  

ℎ𝑎 = 𝐻𝑔 +
𝑝2 − 𝑝1

𝜌 ∙ 𝑔
+  

1

2 ∙ 𝑔
∙ (

𝑞𝑣

𝐴
)

2

∙ (1 + ∑ 𝜉) 

Formel 10 

Efter insättning av kända värden erhålls en andragradsekvation där ℎ𝑎 (uppfordringshöjden) 

beror av 𝑞𝑣. Det är eftersträvansvärt med ett lågt värde för uppfordringshöjden eftersom det 
bidrar till lägre effektförbrukning, se Formel 15.  

 

Figur 17. Illustration av pumpsystem, (Dahlvig, 1998) 

Med den kurva som erhålls från anläggningskarakteristikan blir det lättare att studera 
förlusthöjden som varierar med flödet. För projektets del är det intressant eftersom det troligtvis 
behövs olika mängd och modell av dysor i de olika tankarna och därför krävs olika flöden. 
Befintliga rördimensioner, rörböjar och ventiler kan inte påverkas annat än de som är närmast det 
aktuella projektobjektet: Indunstaren. Dessa fysiska komponenter påverkar 

 p1 

  p2 
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anläggningskarakteristikan och valet av pump i slutändan. Eftersom olika dysor även har olika 
krav kring tryck och flöde måste dessa tas i beaktning i första hand. För CIP-anläggningen är det 
aktuellt att undersöka närmare ett byte av den befintliga centrifugalpumpen och ersätta den med 
en motsvarande men med funktion som uppfyller kraven. Som cirkulationspumpar inne i 
Indunstningen används idag lobrotorpumpar (se avsnitt 3.5.2). Dessa är inte anpassade för CIP 
då de är anpassade efter produktionen och produkten men det är möjligt att beräkna flödet 
genom värmeväxlarna för att avgöra om det går att uppnå turbulent strömning genom dem.  

(Dahlvig, 1998), (Grundfos Industry, 2004), (Alvarez, 1990) 

3.5.1 Centrifugalpump 

Centrifugalpumpens enkla konstruktion har gjort den till den vanligaste pumpen. Pumpens 
skovelhjul, även kallad impeller, roterar i samma hastigheter som elmotorer, vilket gör det möjligt 
att koppla skovelhjulet direkt på elmotorns utgående axel utan växlar. Pumpen är uppbyggd av en 
impeller, vanligtvis försedd med bakåtsvepta blad, som omsluts av ett pumphus. Arbetsprincipen 
är den att vätska leds in i det roterande impellernavet och med centrifugalkraft slungas vätskan 
radiellt och trycks ut i utloppet som sitter parallellt med impellerns rotationsriktning. 

När anläggningskarakteristikan är bestämd kan pumpen dimensioneras utifrån ett pumpdiagram 
som innehåller uppfordringshöjds-, verkningsgrads-, effekt- och NPSH-kurva. NPSH står för net 
positive suction head och förklaras längre ned i detta avsnitt. Pumpdiagram är unika för varje 
individuell pump men med affinitetslagarna, se avsnitt 3.5.3, kan karaktäristik för olika varvtal tas 
fram för samma pump. Värt att notera är att verkningsgrad och effekt i de flesta fall endast gäller 
pumpen och inte tillhörande motor. I Figur 18 exemplifieras hur anläggningskarakteristikan (röd 
linje) används i kurvan. Den översta blå är uppfordringshöjdskurvan, och där denna möter den 
röda kurvan hittas driftpunkten som ska bekräfta att pumpen ger lika stor uppfordringshöjd som 

anläggningen kräver. Vid denna punkt ges flödet som pumpen då klarar av att ge, 70 m3/h. Det 
är då viktigt att flödet är tillräckligt för den tänkta applikationen, om inte bör en annan pump 
utvärderas. I detta godtyckliga exempel syns att vid driftpunken är även verkningsgraden som 
bäst, drygt 80 procent. Effektkonsumtionen är cirka 10 kW och NPSH i detta fall är cirka tre 
meter. I detta exempel är däremot ingen hänsyn tagen till geodetisk uppfordringshöjd och 
tryckskillnad vid in- och utlopp. 
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Figur 18. Pumpdiagram med anläggningskaraktäristik inritat, (Grundfos Industry, 2004). 

Pumpdiagram används då det på ett matematiskt vis inte går att bestämma pumpens diagram 
(kallas även karaktär) med god noggrannhet på grund av olika slags förluster som ter sig olika vid 
varierande flöde, därför testas pumpen av tillverkaren för att skapa diagrammet. Som synes i 

Figur 19 beror uppfordringshöjden 𝐻 [m vp] (meter vattenpelare, se avsnitt 3.3.1) av flödet 𝑞𝑣  

[m3/s]. 
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Figur 19. Jämförelse mellan teoretisk och verklig pumpkarakteristika, (Dahlvig, 1998). 

NPSH är det värde som måste beaktas för att undvika kavitation. NPSH-värdet är det minsta 
absoluttryck som måste finnas på pumpens sugsida. Kavitation är när trycket på sugsidan 
understiger pumpvätskans ångbildningstryck så att ångbubblor som går igenom tryckökningen i 
pumpen imploderar och river av material från impeller och pumphus vilket kraftigt sänker 
verkningsgraden. Detta är extra viktigt att tänka på vid pumpning av varma vätskor, som i 
projektets fall ska RO-vatten med en temperatur på minst 70o C pumpas. Däremot är tankhallen 
utformad så att alla pumpar är installerade under tankarna, detta eliminerar problemet att pumpen 
inte behöver suga vätskan. För att garanterat inte åstadkomma kavitation kan beräkningar utföras 
med formeln för tryck på pumpens sugsida. Det är viktigt att beakta vätskans densitet vid den 
temperatur som kommer att användas för vätskan.  

𝑝𝑠 = 𝑝0 − 𝐻𝑠 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 −
𝜌 ∙ 𝑣𝑠

2

2
− ℎ𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

Formel 11 

Om 𝑝𝑠 ≤ [vätskans ångtryck] kommer kavitation att uppstå. 

(Dahlvig, 1998) 

Den befintliga pumpen för CIP-vätska som ska utvärderas är en Fristam FP 732 med en 
impellerdiameter på 130mm och betecknas P9885. Pumpdiagram bifogas i Appendix. 

3.5.2 Deplacementpump 

Deplacementpumpar används i regel till vätskor med hög viskositet och skiljer sig i arbetsmetod 
från den traditionella centrifugalpumpen på så sätt att de vid en arbetscykel, varv eller slag 
innesluter en mängd vätska från pumpens inlopp till utlopp. Volym per arbetscykel bestäms av 
storleken den hålighet eller förträngning (deplacement) som pumpen har. Uppfordringshöjden 
begränsas främst av konstruktionens hållfasthet och tillförd effekt. I anläggningen finns 
lobrotorpumpar som tillhör kategorin deplacementpumpar. De har god sugförmåga och klarar av 
torrkörning. Flödet trycks ut genom pumpen stötvis som blir kraftigare ju färre lobar rotorerna 
har, antal lobar varierar från två till fem stycken. (Pumpportalen, 2016) 
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Figur 20. Arbetsprincip för lobrotorpump, (SPX Flow, 2016). 

Med hjälp av pumpdata från fabrikanterna presenterat i Tabell 2 kan flödet genom Indunstarens 
värmeväxlare beräknas. 

 

Tabell över befintliga deplacementpumpar i Indunstaren 

Anläggning Pumptyp Deplacement 
[dm3/varv] 

Max 
kapacitet 
[m3/h] 

Anlutnings-
diameter 
[mm] 

Max 
arbetstryck 
[bar] 

Max speed 
[RPM] 

F.IND 1  N/A           

F.IND 2 TL3/0953 0,953 41,2 80 7 720 

S.IND TW3/0537 0,537 32,2 50 15 1000 
Tabell 2. (SPX Flow, 2011), (SPX Flow, 2012). 

3.5.3 Pumpreglering 

Om pumpen ska användas till olika applikationer med olika förutsättningar och karakteristika kan 
det krävas reglering av flöde och tryck. Detta kan göras på olika sätt, i detta kapitel kommer 
frekvensstyrning och strypreglering behandlas. Det kan vara aktuellt med pumpreglering för 
projektet då Indunstaren har flera ingående tankar som har olika förutsättningar för rengöring. 
Varvtalsreglering innebär att pumpmotorns varvtal ändras så att flöde och tryck ändras. Det är 
idag relativt lätt att införa tack vare användning av frekvensomvandlare som styr 
spänningspulserna som levereras till motorn som driver pumpen. Strypreglering innebär att en 
reglerventil (se avsnitt 3.6) placeras på den rörledning där reglering behövs. Den senare metoden 
kräver mer effekt. Problemet med varvtalsreglering är att om flödet sänks med lägre varvtal, 
sänks även uppfordringshöjden (se affinitetslagarna nedan) vilket inte är eftersträvansvärt för 

Lob 



32 

 

projektets del eftersom de olika konfigurationerna skall ha samma tryck, men olika flöde. 
Däremot kan det vara en fördel vid idrifttagning av ett nytt CIP-system att ha möjlighet att 
optimera tryck och flöde till anläggningen. 

Affinitetslagarna används för att ta reda på hur en förändring i pumpvarvtalet påverkar flöde, 
uppfordringshöjd och effekt. Detta kan vara till projektets nytta för att anpassa en pump till de 
olika tankarna som kan komma att ha olika konfiguration vad gäller dysor och på så sätt kräva ett 
annat flöde. Viktigt är då att undersöka så att trycket ändras för mycket.  

𝑞𝑣2

𝑞𝑣1
=

𝑛2
2

𝑛1
2 

Formel 12 
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Det teoretiska effektbehovet för pumpen kan beräknas med formeln nedan och grundar sig i det 
arbete pumpen behöver utföra med hänsyn till förluster. 

𝑷 =
𝝆 ∙ 𝒈 ∙ 𝒒𝒗 ∙ 𝑯

𝜼
 [𝐖] 

Formel 15 

(Dahlvig, 1998), (Alvarez, 1990) 

3.6 Ventiler 

För automationsdelen av projektet krävs en nyinstallation av ventiler som kan styras pneumatiskt, 
elektriskt eller hydrauliskt och återge lägesposition till styrsystemet. Styrsystemet programmeras 
så att det krävs en lägesposition av ventilen för att garantera i vilket läge ventilen står. För 
projektets del är endast pneumatisk ställdon aktuellt eftersom det är vad som används i 
anläggningen idag. Ventiler finns i en uppsjö olika kombinationer och konstellationer där själva 
flödesregleringsmekanismen är den viktigaste funktionen men för att nämna några 
konfigurationsmöjligheter så finns anslutningstyper, rördimension, lägesgivare, kontrollenhet, 
modulära anslutningar med flera. På grund av omfattningen av kombinationsmöjligheterna 
kommer projektet inte i detalj att behandla dessa, däremot kommer detta kapitel översiktligt gå 
igenom de vanligaste ventiltyperna samt några begrepp som är viktiga att känna till, så att det vid 
ett senare tillfälle är möjligt att välja en typ av automatventil som passar applikationen vid CIP av 
Indunstaren.  

Kulventil – En kulventil är uppbyggd av ett ventilhus med en kula inuti. Kulan har vanligtvis en 
kanal rakt genom, så kallad fullborrad, som har i stort sett samma innerdiameter som anslutande 
rör för att inte skapa för stora förluster. Kulan kan även ha två kanaler i form av ett ”T” eller ”L” 
så att flödet kan stängas av eller ledas åt ett eller två håll (sistnämnda endast med T-borrad kula). 
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Till kulan är en axel ansluten som går genom ventilhuset så att kulan går att rotera externt 
manuellt eller automatiskt. Ventiltypens främsta egenskap består i att stänga av eller släppa 
igenom flöde. Den gör sig inte bra för reglering, däremot har ventilen goda flödesvärden och 
klarar höga tryck. (Sweflow, u.d.), (Indelac Controls, 2014).  

     

Figur 21. T- respektive L-borrad kulventil, (VVS Home, u.d.).  

 

Figur 22. 2-vägs kulventil med kontrollenhet (se nedan), (Bardiani Valvole, u.d.). 

Sätesventil - Vätska flödar vanligtvis nedifrån och upp genom ventilen i en upp-och-ned-vänd 
L-form. Ventiltypen går emellertid att konfigurera så att vätska kan flöda på många olika sätt. 
Ventilen fungerar så att en linjär rörelse i axiell riktning justerar slutaren och finns som normalt 
stängd eller öppen. Detta gör att denna är lättast av de olika ventiltyperna att justera. 
Sätesventilens slutare kan bytas till en parabelformad och tillsammans med ett ställbart 
manöverdon kan flödesreglering utföras. Den parabelformade slutaren gör att flödesregleringen 
blir mer linjär. (Bardiani Valvole, u.d.) 
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Figur 23. Sätesventil konfigurerad som växelventil (se nedan), (Bardiani Valvole, u.d.). 

Vridspjällsventil – Denna variant fungerar liknande kulventilen och kallas även fjärilsventil. Det 
som skiljer denna från kulventilen är att det istället för en kula finns ett spjäll för att ställa 
ventilen. Den stora fördelen med denna typ av ventil är att den är liten, ”platt”, till sin 
utformning vilket kan vara fördelaktigt i trånga utrymmen. (AWH, 2015) 

 

Figur 24. Manuell vridspjällsventil, det röda är tätningsmaterialet, (AWH, 2015). 

Membranventil – Mycket hygienisk ventil tack vare att ett slätt elastiskt mjukt material är den 
enda rörliga delen av ventilen som är i kontakt med mediet, denna del kallas membran. Tack vare 
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detta är ventilen lätt att rengöra och med lämpligt materialval till membranet kan den motstå 
kemikalier bra. (Global Specs, 2016). 

Växelventil – Begreppet har benämnts tidigare men inte behandlats, som i fallet med tre-läges 
kulventil som ju blir en sorts växelventil. Växelventiler är intressanta då det kan vara nödvändigt 
att alltid ha någon väg öppen. De flesta växelventiler kan inte stänga av flöde utan endast rikta det 
åt det ena eller andra hållet. Undantaget är en T-borrad tre-läges kulventil eftersom den kan 
stoppa flödet helt, om kulans rotation är obehindrad. En annan ventil som kan konfigureras som 
växelventil är sätesventil. En växelventil gör det möjligt att endast installera en ventil vid en 
uppdelning av ett rör istället för två ”vanliga” ventiler, se Figur 23 och Figur 25. 

 

Figur 25. Överst en växelventil, nederst två vanliga ventiler.  

Reglerventil – Även kallad regleringsventil används för att reducera tryck och strypa flöde. Detta 
kan bli användbart om pumpen inte är reglerbar och justeringar behöver göras i enlighet med de 
olika konfigurationer som kan behövas i de olika tankarna vid Indunstningen. De flesta ventiler 
kan teoretiskt användas som reglerventiler men de lämpar sig olika bra eftersom regleringen kan 
vara olinjär. Sätesventil är vanligt förekommande som reglerventil och den kan då utrustas med 
en slutare vars underdel är parabelformad. En pneumatiskt automatiserad reglerventil behöver 
utrustas med ett större manöverdon för att med liten tryckförändring i ställdonet kunna justera 
slutaren noggrant.  

Packningar – Ventiler måste tätas med någon form av packning i ett mjukt material som ligger 
an mot ventilens metallkonstruktion. Packningar tillverkas i en rad olika varianter av form och 
material. Eftersom olika material påverkas olika av kontakt med andra ämnen och temperaturer 
är det viktigt att välja rätt material till packningen så att livslängden inte nämnvärt påverkas av 
den CIP-vätska som ska användas. Olika packningsmaterial erbjuds ofta av ventilleverantörerna 
själva. I det följande specificeras ett antal material och deras egenskaper: 

 Silikon – Tål temperaturer från -1250 till +2250 celsius men har dåliga mekaniska 
egenskaper (motstånd mot mekaniskt slitage), oljebeständighet samt hydrolyskänslighet 
(kemisk reaktion mellan ett ämne plus vatten).  

 EPDM – Ett syntetiskt gummi. Ozonbeständigt och god värme- och 
kemikalebeständighet.  

 FPM – Kallas flourgummi och har samma temperaturbeständighet som silikon men har 
god kemikaliebeständighet. Gummit är dock känsligt för vatten och syra vid höga 
temperaturer.  
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 HNBR – Hydrogenererat nitrilgummi med god beständighet mot oljor och vissa 
kemikalier, som bensin till exempel. Temperaturområde från -400 till +1650. (IISRP) 

(Kuntze, 2016) 

Anslutningar – Den befintliga rörutrustningen bör, så långt det är möjligt, inte förändras då det 
innebär insatser av arbete och pengar. Däremot kommer förändringar vara nödvändiga vid 
omställning till ett automatiserat CIP-system vid indunstaren. För att underlätta för installation 
och underhåll bör anslutningar väljas så att detta kan ske med minst arbetsinsats. De vanligaste 
anslutningsmöjligheterna innefattar svets-, clamp- och gänganslutning där de två sistnämnda har 
fördel ur servicesynpunkt.  

 Svetsanslutning innebär en förberedd svetsfog på ventilen.  

 Gänganslutning innebär att det sitter en gänga vid varje anslutning. Gängan kan vara 
invändig eller utvändig (kallas ofta female respektive male) och är oftast i dimensionen 
tum. 

 En clampanslutning är en konstruktion som omsluter två rörändar som har varsin platt 
anslutning som ska täta mot en packning, se Figur 26. Clampanslutning, .  

 

Figur 26. Clampanslutning, (Dixon, 2016).  

Kontrollenhet – Styrsystemet behöver få signal om i vilket läge ventilen står i, därför behövs en 
givare. Dessa givare finns i många olika konfigurationer och komplexitet för modern 
uppkoppling så att kontrollenheten kan ge mer information än endast läge, till exempel hur 
mycket kraft som går åt för att öppna och stänga ventilen. Med denna information kan underhåll 
förutspås innan en till exempel en packning börjar läcka. Detta är såklart intressant för projektet 
men inte nödvändigtvis just nu. Styrsystemet ska klara av att hantera informationen också vilket 
ur en minnesresurssynpunkt kan vara begränsat. 

Fysiskt avbrott – Ett fysiskt avbrott är i projektets fall slangar på inkommande CIP-ledning som 
skruvas på innan CIP och av efter CIP ovanför varje behållare och cyklon. Eftersom det inte får 
komma in CIP-vätska i Indunstarens behållare och cykloner, bortsett från etanol, under 
indunstning av produkten måste garantier ges att så också sker. Därför är det nödvändigt med ett 
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fysiskt avbrott. För närvarande finns tio olika fysiska avbrott vid Indunstaren, men dessa skulle 
kunna reduceras till två.  

 

 

Figur 27. Inkopplat fysiskt avbrott med gänganslutning, överst i bild syns en manuell ventil och inkopplad lägesgivare. 

”Block and Bleed” ventil – Ett sätt att automatisera det fysiska avbrottet skulle kunna vara en 
installation av så kallad ”Block and Bleed” ventil. Den fungerar så att tre ventiler är placerade i 
varsin ände av en T-koppling. När CIP är aktiv ska de två övre ventilerna vara öppna så att vätska 
kan flöda medan den nedre är stängd. När CIP ska vara avstängd ska den nedre ventilen vara 
öppen medan de övre är stängda. På så sätt kan läckage ledas bort och upptäckas om ventilen 
närmast CIP-centralen skulle fallera och börja läcka, eftersom vätska då skulle rinna ut genom 
den nedre öppna ventilen. En ”Block and Bleed” konfiguration av ventiler skulle däremot kunna 
nekas vid ett Change Control-ärende (se Terminologi) enligt Jonny Reuterwall2 eftersom det som 
beskrivits inte är ett fysiskt avbrott. Se Figur 28. 

                                                 

2 Johnny Reuterwall, Processingenjör Fresenius Kabi, möte maj 2016. 
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"Dead-leg" – Uppstår när en ventil är placerad nederst i en T-koppling så att vätska samlas 
ovanför ventilen då den är stängd. Detta bör beaktas ur en hygienisk synpunkt då framförallt 
stillastående vatten kan orsaka mikrobiologisk tillväxt. Se Figur 29. 

 

Figur 28. ”Block and Bleed” konfiguration av ventiler med dead-leg. 

 

 

Figur 29. Dead-leg i Indunstaren.  

3.7 Processkontroll 

För att automationsprocessen ska kunna kontrolleras med lite till ingen mänsklig inverkan 
behöver processen övervakas och ansluta till styrsystemet. I dagsläget sker några tester manuellt 
men med osäkert utfall. Det är därför av vikt, för att införa automation, att undersöka hur och 
vad av processen som bör övervakas.  

Dead-leg 



39 

 

Mätningsstrategier är grunden i de japanska produktionsfilosofierna Lean och Six Sigma och mer 
specifikt just det andra (analyze) och femte (verify) steget i Six Sigma DAMDV (define, analyze, 
measure, design, verify). Mätning och verifiering av processen är vad automation ska 
åstadkomma och på så sätt minska slöserier och öka produktionen. Det är viktigt att välja rätt 
komponenter och veta var de ska appliceras för optimal övervakning på grund av: 

 Mätnoggrannhet – Mätningar är grundläggande för nutida produktionsplanering och ger 
operatören möjlighet att se processen översiktligt. Därför är det viktigt att mätningarna är 
korrekta. 

 Automation – Med rätt mätutrustning kan datorer programmeras så att processen sker 
automatiskt vilket leder till en effektivare process med mindre variationer.  

 Underhåll – Det kan vara dyrare att initialt köpa in avancerad utrustning men ofta är den 
totala livscykelkostnaden lägre eftersom utrustningen hjälper till att hålla nere både 
processtider och tid då processen står still (för underhåll och kalibrering, CIP eller andra, 
planerade eller oplanerade, avbrott).  

(ISA, u.d.) 

3.7.1 Alkoholmätning – säkerställa att alkoholhalten är tillräcklig 

CIP av Indunstaren sker med sköljning av etanol, RO-vatten och en blandning av dessa och sist 
etanol. Den sista sköljningen med etanol utförs för att garantera att inget vatten finns kvar, som 
skulle kunna orsaka bakteriell tillväxt. För att verifiera att den sista sköljningen med etanol har 
tagit bort allt vatten bör mätningar utföras för att säkerställa detta. Då kan olika instrument 
användas som hydrometer och densometer. Instrumentet skulle då placeras vid någon befintlig 
provtagningsventil under tankarna.  

Hydrometer – Funktionen bygger på Arkimedes princip, att en flytande kropp i en vätska 
påverkas av en uppåtriktad kraft som är lika stor som den undanträngda vätskans tyngd. En 
traditionell hydrometer består av sluten glasbehållare där den nedre delen har större diameter, och 
utgör flytkroppen, än den övre. I den nedre delen finns blysänken så att hydrometern sjunker ner 
i vätskan och håller sig upprätt. På den övre, smalare, delen finns en skala för avläsning.  

Densometer – Är i grunden en densitetsmätare och baseras på formeln 𝜌 =
𝑚

𝑉
 [𝑘𝑔/𝑚3] där 𝜌 är 

densiteten, m är massan, V är volymen. Det finns olika metoder att mäta densitet på där några 
exempel är mätning med hjälp av är corioliseffekt, mikrovågor, ultraljud och gravitation. En 
densometer fungerar på olika sätt beroende på vilken metod som används. Metoderna är för 
komplexa för att behandlas här. Densometer är däremot en modernare metod än hydrometer. 
(Anton Paar, 2015) 

3.7.2 Konduktivitetstest 

För de gånger, cirka fyra gånger per år, som lutlösning (blandning av renat vatten och 
natriumhydroxid) används vid CIP bör pH prov utföras för att garantera att ingen lut finns kvar i 
Indunstaren. Det kan vara omotiverat att installera detta för de få gånger lutlösning används men 
eftersom lutlösning används vid CIP av andra anläggningar i byggnaden kan 
konduktivitetsmätning ge garantier för att inget har gått fel (att en packning gått sönder, en ventil 
stått fel, en tank läckt så at lut har läckt in i CIP-vätskan). 

Konduktivitetsmätning ger upphov till ett mätvärde i enheten Siemens per centimeter, vilket är 
ett mått på mediets ledningsförmåga. Mätningen kan utföras, i huvudsak, med hjälp av 
amperometer eller potentiometer. Även induktiv mätning kan begagnas.  
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Amperometer är för osäker då salter kan fästa vid sensorns elektroder via elektrolys.  

Potentiometermätning baseras på induktion med fyra ringar. De två yttre appliceras en skiftande 
spänning vilket inducerar en ström som de två inre ringarna mäter och kan på så vis mäta 
resistansen via strömförlusten genom mediet.  

Induktiv mätning, även kallad toroid mätning, är vanlig inom processindustrin då den har 
fördelen att elektriciteten inte är i kontakt med den processade vätskan. Sensorn är uppbyggd av 
två induktiva spolar inneslutna i plast. Den första spolen förses med en högfrekvent 
referensspänning som inducerar ett magnetfält. Den vätska som flödar genom sensorn inducerar, 
om den är ledande, en ström proportionell mot spänningen i magnetfältet vilket i sin tur 
inducerar en ström i den sekundära spolen som är proportionell mot vätskans konduktivitet. 
(MBHES, 2006), (Honeywell, 2016)  

 

Figur 30. Uppbyggnad av induktiv konduktivitetsmätare, (Dössel & Völker) 

3.7.3 Flödesmätning 

CIP-processens inflöde av vätska bör monitoreras för att spraydysornas behov av rätt flöde 
tillgodoses. Det finns många metoder att mäta flöde på där några huvudgrupper är mekanisk, 
tryck, optisk, termisk och ultraljud/elektromagnetisk. Gemensamt för de två första är att de 
bromsar flödet och därför inte är intressanta.  

Optisk givare kräver ingrepp i de rör där mätning ska ske. En sändare sätts på ena sidan och en 
mottagare på den motsatta. Tekniken är dock tillförlitlig och noggrann och kräver lite underhåll.  

Termisk mätning sker med två termiska sensorer placerade på varsin sida om en värmekälla. 
Tekniken används främst för gaser och kräver mer energi än optisk och 
ultraljud/elektromagnetisk.  

Elektromagnetisk mätning kräver att den vätska som mätning utförs på är konduktiv, vilket inte 
alltid är fallet för CIP av Indunstaren. 

Ultraljudsmätning påverkar inte rörsystemet då utrustningen tar hänsyn till den kropp som 
ultraljudet ska igenom (röret i projektets fall) innan ultraljudet träffar vätskan. Fördelen är att 
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mätning kan göras på olika medier så länge ljudhastigheten genom den är känd. Det finns två 
tekniker för ultraljudsmätning, Doppler och transittid. Ultraljuds Doppler mätare är beroende av 
partiklar eller luftbubblor i mediet för att fungera eftersom tekniken bygger på Doppler skift från 
reflektioner av ultraljudet på partiklarna i mediet. Transittid å andra sidan störs av för mycket 
föroreningar i mediet. Denna teknik mäter differensen i tid mellan en signal skickad med och en 
mot flödet och på så sätt kan velociteten av mediet beräknas med formeln: 

𝑣 =  
𝐿

2 ∙ sin (𝛼)
∙

𝑇𝑢𝑝𝑝 − 𝑇𝑛𝑒𝑑

𝑇𝑢𝑝𝑝 ∙ 𝑇𝑛𝑒𝑑
 

Formel 16 

v är hastighet, L är avstånd mellan sändarna, α är vinkeln signalen skickas ut med från sändaren, t 
är tiden för signalen nedströms och uppströms.  

(Wikipedia, 2016) 

3.7.4 Tryckmätning 

Spraydysorna vid CIP behöver inte bara rätt flöde utan också ett specifikt tryck, dessa parametrar 
erhålls från dystillverkarnas datablad (se Figur 35). För tryckmätning ska absolut och 
differentialtryck åtskiljas, där den sistnämnda mäter differensen till ett känt tryck eller ett tryck 
någon annanstans som atmosfären till exempel. Absoluttryck utgår från noll Pascal [N/m2]. 
Mätning av tryck görs traditionellt med en manometer men modernare alternativ finns där 
grundprinciperna liknar varandra. Det trycksatta mediet påverkar något i givaren fysisk som kan 
avläsas manuellt, mekanisk eller elektriskt. Den modernare metoden med elektrisk avläsning är 
den som borde lämpar sig bäst för applikationen då den kan kopplas upp mot styrsystemet och 
ge signaler.  

 

Figur 31. Manometer 

 

Figur 32. En modernare tryckmätare med resistiv platta som läser av tryck elektriskt. 
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(MEL), (National Instruments, 2016) 

3.7.5 Visuell kontroll 

Eftersom målet är ett helautomatiskt CIP-program, bör slutresultat efter CIP kontrolleras och 
verifieras. Då kravet idag är visuellt rent och alla tankar och rör är konstruerade av genomskinligt 
glas skulle tester kunna göras med ett så kallat vision-system.  

Vision-system bygger på att bilder från en kamera eller optisk givare analyseras med mjukvara för 
att determinera mönster. På detta sätt kan blinda fläckar och svåra områden identifieras, och på 
dessa platser skulle det då kunna placeras vision-system som kontrollerar resultatet efter en CIP-
cykel.  



43 

 

4 Genomförande 

För att kunna ta reda på relevanta fakta, ta fram och bearbeta resultat och dra slutsatser har det 
genomförts olika aktiviteter. Genomförandekapitlet beskriver hur aktiviteterna har genomförts.  

Nulägesanalys 

Hur CIP av Indunstingen ska gå till fanns beskrivet i en arbetsinstruktion. Efter att ha läst 
igenom den insågs att medverkan i rengöringsprocessen måste ske för att få en bättre bild av hur 
det faktiskt går till. Totalt medverkade projektgruppen vid fem olika rengöringstillfällen, varje 
gång med en ny operatör då fabriken i Brunna arbetar med roterande fem-skift.  Under 
medverkan antecknades tidsåtgång för på och urkoppling av fysiska avbrott, i vilken ordning 
operatörerna genomförde rengöringsprocessen och hur de gjorde det.  

Faktainsamling 

Från nulägesanalysen kunde beslut tas om vilka områden som skulle undersökas djupare. I början 
av projektet söktes information om CIP på internet för att få en översiktlig bild om detta 
branschspecifika begrepp. Även KTHs databaser användes som sökverktyg. Vidare användes 
litteratur från KTHs bibliotek för att kunna ge en mer vetenskaplig grund till beräkningar som 
gjorts inom strömningsmekanik. 

Leverantörsbesök 

Syftet med att utföra leverantörsbesök var att få utlåtande från tekniska säljare. Leverantörer som 
valdes har tidigare levererat produkter till fabriken i Brunna. Inför varje besök bestämdes vilken 
information som skulle presenteras för sakkunnig person. Förväntningen var att få relevanta 
lösningar, som skulle kunna gälla dimensioner på tankar och rör, befintlig pump, tryck, material 
och dylikt. Vidare bjöds varje sakkunnig in till fabriken i Brunna där vissa problemområden 
kunde visas på plats.  

Flödesmätning 

För att utvärdera pumpen var det nödvändigt att utföra en flödesmätning. Med hjälp av en 
portabel flödesmätare som mäter flödet med hjälp av ultraljud kunde mätningar utföras utvändigt 
på rören. För att säkerställa att flödesmätaren kalibrerats korrekt utfördes en testmätning på ett 
rör där flödet på den strömmande vätskan är känt eftersom det monitoreras via styrsystemet. 
Flödesmätaren behövde bland annat ställas in utefter vilken temperatur vätskan hade samt vad 
för salgs vätska som strömmade genom rören. Det upptäcktes att sensorerna var så känsliga att 
om flödesmätaren var inställd på 20 grader varmt etanol så klarade den inte av att läsa av 80 
grader varmt RO-vatten. Det innebar att varje gång operatörer bytte mellan etanol och vatten 
under rengöringen fick flödesmätaren ställas om.  

Beräkningar 

För att kunna utvärdera befintlig utrustning och för att dimensionera ny utrustning utfördes 
beräkningar på strömningsförluster. Formlerna är tagna från Energi-faktabok och Energiteknik.  
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Analysverktyg 

En viktningsmatris gjordes för att kunna bedöma vilket typ av spraydysor som skulle användas 
för indunstaranläggningen.  Matrisen är inspirerad av Pughs konceptval (Bicheno & Holweg, 
2009) där typ av spraydysa kan ses som koncept. Vidare finns kriterier som är valda utifrån 
erfarenheter som erhållits efter att ha medverkat vid CIP av Indunstningen. Syftet med matrisen 
var att på ett objektivt sätt försöka bedöma vilken typ av spraydysor som skulle passa bäst till 
Indunstningen. 

Ett fiskbensdiagram gjordes i samband med nulägesanalysen för att hitta möjliga orsaker till 
problemet med den ineffektiva rengöringen. I huvudet på fiskbensdiagrammet framgår 
problemet. Vidare består diagrammet av en ryggrad där möjliga orsaker till problemet illustreras 
likt fiskben som förgrenar sig från ryggraden. Varje fiskben symboliserar en huvudorsak som 
vidare förgrenar sig i mer detaljerade orsaker. Med hjälp av diagrammet kunde faktainsamlingen 
preciseras och relevanta resultat tas fram. 
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5 Resultat och Analys 

5.1 Spraydysor 

För att välja en specifik typ spraydysa till indunstaranläggningen utfärdades en viktningsmatris 
med kriterier som ansågs vara särskilt viktiga för indunstaranläggningen. Utifrån 
rekommendationer från leverantörer, datablad för spraydysor samt egna observationer från att 
studerat rengöringsprocessen för Indunstningen har poängsättning och viktning utförts. Följande 
kriterier valdes till viktningsmatrisen: 

 Upplagring   

 Spraymönster 

 Flöde 

 Dimensionering/kompabilitet 

 Underhåll 

Motivering och diskussion angående valda kriterier, poängsättning och viktning ges i avsnitt 5.1.2 
Analys. 

Viktning av spraydysor 

  
Statisk 
dysa Roterande dysa Roterande jet Vikt 

Underhåll 2 2 1 1 

Spraymönster 1 2 3 4 

Flöde/vätskeförbrukning 1 2 3 3 

Dimensionering 1 3 1 5 

Upplagring 3 2 1 2 

  Viktat resultat 

Underhåll 2 2 1   

Spraymönster 4 8 12   

Flöde/vätskeförbrukning 3 6 9   

Dimensionering 5 15 5   

Upplagring 6 4 2   

  20 35 29   
                   Tabell 3. Högt poäng innebär positivt utfall och tvärtom för låga poäng.  

Viktningsmatrisen gav indikation på att roterande spraydysa är den mest lämpliga typen av 
spraydysor. Efter att ha presenterat dimensioner på behållare och rör föreslås tre typer av 
roterande spraydysor, som presenteras nedan. 

5.1.1 Placering av spraydysor 

Varje leverantör erbjuder en hel del olika modeller och storlekar av roterande spraykulor. Då 
samtliga dysor i indunstaranläggningen är fastsvetsade finns ingen möjlighet att testa fram den 
bäst lämpade spraydysan. Tre olika leverantörer (Alfa Laval, Colly Flowtech och Sveflow) bjöds 
in till studiebesök där sakkunniga säljare fick ge sina åsikter och idéer om vilken modell som 
skulle passa in till varje behållare och rör. Samtliga säljare bedömde att modernare dysor skulle 
göra en avsevärd skillnad vid rengöring av behållarna, förutsatt att rätt flöde och tryck tillförs 
spraykulorna. Cyklonbehållarna och värmeväxlarrören ansågs vara ett problemområde då det var 
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svårt att ge kvalificerade förslag till dysplacering. Då konstruktionen är gjord av glas lämnades i 
princip inget spelrum för större modifieringar av konstruktionen. Med vetskapen att behållare 
och rör skulle lämnas oförändrade togs det fram två alternativ till dysplacering. 

Alternativ 1 

För cyklonbehållarna och rören över värmeväxlarna finns ingen specifik lösning. Det kom upp 
idéer på att försöka placera dysor inne i rören ovanför värmeväxlarna genom att ansluta en 
förlängd fästanordning se Figur 33. En sådan installation blir komplicerad, då värmeväxlarröret 
som länkar ihop behållarna måste lyftas ur (vilket är möjligt genom att skruva loss två flänsar). 
Det skulle innebära att varje gång underhåll ska göras på spraykulan, som sitter i 
värmeväxlarröret, måste röret monteras isär. Bedömningen gjordes att det skulle kunna vara en 
nödlösning om inget bättre alternativ presenteras.  

 

Figur 33. Figuren illustrerar dysplacering enligt alternativ 1. 

Alternativ 2 

Colly Flowtech distribuerar produkter från GEA Breconcherry, som har en roterande spraykula 
med en unik konstruktion som skiljer sig från konkurrenterna i två avseenden. Deras spraykulor 
har så kallade flytande lager vilket egentligen innebär glidlager istället för kullager. Glidlagren 
flyter i CIP-vätskan och ska på detta sätt hålla längre. Enligt en teknisk säljare från Colly 
Flowtech spelar det ingen roll om deras roterande spraykulor monteras vertikalt eller horisontalt. 
Den andra stora skillnaden är att spraykulan roterar långsamt samtidigt som den rör sig upp och 
ned längs sin egen axel. När spraykulan slår ned i sitt nedersta läge skjuts vätska ut såsom i en 
högtryckstvätt. Detta ansågs vara en intressant egenskap i den meningen att det ger möjlighet till 
en enklare placering av dysorna. I princip skulle placering vara identiskt med Alternativ 1 med 
skillnaden att inte ha spraykula inne i rören Figur 34. Med GEAs spraykulor skulle vätskan 
skjutas in i rören, såsom det sker i en högtryckstvätt, varje gång spraykulan slår ned kan den nå 
svåråtkomliga ställen bättre än konkurrerande modeller. (GEA, 2013) 
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Figur 34. Figuren visar dysplaceringen med GEA:s produkter enligt alternativ 2. 

Alternativ 2 är det förslag som projektgruppen rekommenderar, eftersom den kräver minst 
modifiering av anläggningen. De aktuella spraydysorna för förslaget är följande: 

 Turbo SSB 75 

Rekommenderat tryck: 2-10 bar 

Rekommenderat flöde: 4 − 9.2  m3/h 

 Turbo SSB 40 

Rekommenderat tryck: 2-5 bar 

Rekommenderat flöde: 2.3 − 3.7  m3/h 

 Chemidisc 25 

Rekommenderat tryck: 2-4 bar 

Rekommenderat flöde: 2.4 − 3.6  m3/h 

Vid beräkningar kommer 3 bar användas del för att säkerställa att inte understiger den nedre 
intervallgränsen (2 bar) för rekommenderat tryck vid eventuellt oförutsedda förluster, dels för att 
inte skapa för högt tryck (4 bar för Chemidisc 25) då spraymönstret övergår till en dimma om 
detta överskrids. Flödet avläses ur ett flödes/tryck diagram från leverantör se Figur 35, Figur 36 
och Figur 37.  
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Figur 35. Tryck- och flödesdiagram för SSB 75. Vid 3 bar erfordras ett flöde på 4.75 𝐦𝟑/𝐡, (GEA, 2014). 

 

Figur 36. Tryck- och flödesdiagram för SSB 40. Vid 3 bar erfordras ett flöde på 2,8 𝐦𝟑/𝐡, (GEA, 2014). 

 

Figur 37. Tryck- och flödesdiagram för Chemidisc 25. Vid 3 bar erfordras ett flöde på 3 𝐦𝟑/𝐡, (GEA, 2014). 
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För hela anläggningen har följande antal och modeller valts inklusive flöden vid tre bar. För 
placering av dysor se Appendix.  

 8 stycken GEA turbo SSB75 C-PTFE Pin Fix ATEX-klassad  
o 4.7 m3/h per styck 

 14 stycken GEA turbo SSB40 C-PTFE Pin Fix ATEX-klassad 
o 2.8 m3/h per styck 

 4 stycken GEA Chemidisc 25 C-PTFE ¼” BSP ATEX-klassad 
o 3 m3/h per styck 

Nedan presenteras antal och modeller vid varje behållare och cyklon. 

 3310 –  1st SSB75, 2st SSB40, 1 Chemidisc 25 – Flöde 13.35 m3/h 

 3330 –  1st SSB75, 2st SSB40, 1 Chemidisc 25 – Flöde 13.35 m3/h 

 7330 –  1st SSB75, 2st SSB40, 1 Chemidisc 25 – Flöde 13.35 m3/h 

 7570 –  1st SSB75, 2st SSB40, 1 Chemidisc 25 – Flöde 13.35 m3/h 

 3750 –  1st SSB75, 1st SSB40 – Flöde 7.55 m3/h 

 7350 –  1st SSB75, 1st SSB40 – Flöde 7.55 m3/h 

 3770 –  1st SSB75, 2st SSB40 – Flöde 10.35 m3/h 

 7530 –  1st SSB75, 1st SSB40 – Flöde 7.55 m3/h 

 7550 – 1st SSB40 – Flöde 2.8 m3/h 

För de två sistnämnda, mellanbehållare 7530 och cyklon för slutindunstare 7550, föreslår 
projektet att samköra dysorna vid CIP så att det sammanlagda flödet för dem blir 10.35 m3/h. 

5.1.2 Analys 

Nedan följer en motivering till valda kriterier och poängsättning: 

o Upplagring 

I vissa fall måste dysor monteras horisontellt istället för vertikalt. Det kan innebära större 
slitage på kullager och leda till kortare livslängd för dysan. Statiska spraykulor har inga 
lager och fick därför högst betyg. Både roterande spraykulor och jetdysor har någon form 
av lager.  
 

o Spraymönster 

Spraydysor fördelar vätskan på olika sätt beroende på design. Då det förekommer ”blinda 
fläckar” i indunstaranläggningen är det önskvärt med ett spraymönster som inte hindras 
av inbyggda delar i behållare. Statiska spraykulor har sämst diskande verkan eftersom 
vattnet strålar ut från små hål som alltid träffar samma yta se avsnitt 3.4.1. Roterande 
spraykulor ger en bättre diskande verkan då rotationen från spraykulan kastar runt vattnet 
i behållaren se avsnitt 3.4.2. Roterande jetdysor har bäst spraymönster, eftersom 
vattenstrålen går över ytorna systematisk för att täcka ett maximalt område i behållaren, 
se avsnitt 3.4.3. Förutsatt att jetstrålen kommer åt alla ytor i behållaren har jetdysor bäst 
diskande verkan, således högst poäng. 
 

o Flöde/tryck 

Spraydysor kräver alltid ett rekommenderat flöde och tryck för att fungera enligt 
specifikation. Flödet påverkar vätskeförbrukningen och valet av pump och rörledningar. 
Statiska spraykulor kräver högst flöde och roterande jetdysor kräver minst flöde. Höga 
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flöden innebär friktionsförluster i rörsystemet vilket i sin tur kan leda till att dysorna inte 
får det tryck som specificerats. De spraydysor som kräver högt flöde fick lägst poäng, 
således gavs statiska spraykulor lägst poäng och jetdysor högst poäng.  
 

o Dimensionering/kompabilitet  

De största diametrarna på behållarna i indunstaranläggningen är ungefär 1 meter. 
Roterande jetdysor kan ha en rengöringsverkan på upp till 33 meter, vilket kan verka 
onödigt kraftigt. Eftersom Indunstarens behållare är tillverkade av glas finns en risk att en 
roterande jetdysa är för kraftig för Indunstaren. Statiska spraykulor har minst chans att 
komma åt ”blinda fläckar” eftersom de har sämst diskande verkan. Det går att erhålla 
grövre statiska spraykulor med större rengöringsverkan, dock krävs ett ännu högre flöde 
och just dessa spraykulor har redan högt flöde vid mindre dimensioner. Jetdysor fick lägst 
betyg då de ansågs vara överdimensionerade och minst kompatibla med befintlig 
anläggning eftersom jetstrålen hindras av cyklonkonstruktionen. Statiska kulor anses vara 
underdimensionerade för anläggningen samtidigt som de kräver ett högt flöde. Roterande 
spraykulor fick högst poäng då de anses vara mest kompatibla med Indunstningen med 
avseende på dimensionering. 
 

o Underhåll 

Då det förekommer produktrester vid rengöringsprocessen kan hål och mynningar hos 
spraydysor sättas igen. Med tiden kan spraydysor behöva bytas ut eller repareras på grund 
av igensättning, slitna packningar och lager med mera. Jetdysor har en mer komplex 
konstruktion och kan behöva skickas till leverantör för underhåll. Dessutom är de större 
och tyngre än spraykulor och kan orsaka större skada på glasbehållarna om en olycka sker 
vid in- och urkoppling då ett underhållsarbete utförs. Därför fick jetdysor lägst poäng.  
 

Viktningen baseras på vilket kriterium som anses ha störst betydelse för de blinda fläckarna och 
grundar sig utifrån observationer som gjorts från nulägesanalysen och faktainsamlingen. 
Viktningspoängen sattes utefter vad som bedömdes ha mest betydelse för rengöringen i 
indunstaranläggningen. Det bedömdes att spraymönster och dimensionering var särskilt viktiga. 
Flöde och tryck har betydelse för den mekaniska rengöringen men det bedömdes av 
projektgruppen att den typ av smuts som sitter i anläggningen inte kräver särskilt höga värden på 
dessa parametrar. Därför gavs det kriteriet ett medelbetyg. Underhåll och upplagring bedömdes 
ha minst betydelse för rengöringen.  

De roterande spraykulor som föreslogs i avsnitt 5.1 ger egentligen ingen garanti på att åtgärda 
problemet med blinda fläckar. Därför bör dysorna fästas på ett sätt att utrymme för ändringar 
lämnas. Både gängade och clips fästen är bra alternativ, men clips är enklare och med clips 
undviker man risken för att gänga fast spraykulan snett eller att gängan skär.  

Tre tekniska säljare, oberoende av varandra (från Colly Flowtech, Alfa Laval och Sveflow), 
påstod att de flesta spraykulor som sitter monterade i indunstaranläggningen förmodligen inte är 
ATEX-klassade. Det ska påpekas att dessa påståenden framfördes vid tre separata tillfällen. Detta 
motiverar ytterligare varför byte av dysor är viktigt. 

5.2 Pump 

För att utvärdera den befintliga pumpen har data om själva pumpen samlats in, liksom 
observationer om hur den fungerar i ett system med övrig utrustning. I samband med ett tidigare 
projekt genomfört 2013 vid Indunstaren har tryckmätningar utförts vid varje tank i anläggningen 
(Strand, 2013). Resultaten presenteras i följande avsnitt. Utifrån de föreslagna spraydysorna och 
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data från dessa tillsammans med observationer kring befintlig utrustning utförs beräkningar kring 
anläggningskarakteristika, uppfordringshöjd, kavitation och pumpeffekt. Baserat på detta har 
slutsatser dragits, se avsnitt 5.2.3. 

5.2.1 Flödes- och tryckmätning 

Resultat av flödesmätning vid F.IND 2: 

Genomförande och förklaring av flödesmätningen har behandlats i avsnitt 4. 

Etanol 

 Fyra ventiler öppna cirka 104 l/min 

 Två ventiler öppna cirka 93 l/min 

 En ventil öppen 47 l/min 

RO-vatten 

 Fyra ventiler öppna cirka 109 l/min 

 Två ventiler öppna cirka 89 l/min 

 En ventil öppen cirka 50 l/min 

En handventil vid Indunstaren öppnar eller stänger flödet till två dysor förutom i fallet vid tank 
3770 då en tredje dysa är inkopplad på denna ledning för CIP av T-röret vid röret för dunstad 
etanol, se Figur 39. Det betyder alltså att när fyra ventiler är öppna är nio dysor aktiva. 
Flödesvärdena är så pass låga även då endast en ventil är öppen (två dysor aktiva) att slutsatsen 
kan dras att pumpen inte klarar av att leverera erforderligt flöde och tryck. 50 l/min fördelat på 
två dysor ger 25 l/min per dysa vilket är ungefär hälften av minimumkravet för många roterande 
spraydysor.  

Total förbrukning vid denna mätning gav cirka 900 liter etanol och 800 liter RO-vatten vilket 
innefattar grovsköljning, försköljning och påfyllning för cirkulering av CIP-vätska i F.IND2. 

Total förbrukning vid CIP av hela Indunstaren uppgick till ungefär 3 kubikmeter. Denna mätning 
genomfördes med ultraljudsmätaren. Skifte mellan vatten och etanol sker ofta vid CIP och då 
ställs flödesmätaren om, samtidigt som vätska flödar förbi mätutrustningen utan att någon 
mätning äger rum. Därför gjordes en uppskattning av förbrukningen utöver den uppmätta som 
var cirka 2.3 kubikmeter. Uppskattningen är baserad på att förbrukningen innan slutsköljning av 
F.IND2 uppgick till 1700 liter. Om en slutsköljning vid CIP förbrukar lika mycket etanol som vid 
grovsköljning och försköljning så uppgår förbrukningen endast för F.IND2 till 1700+450=2150 
liter. Det är då rimligt att resterande tankar förbrukar cirka 850 liter tillsammans eftersom: 

 F.IND1 alltid är ren (på grund av att den inte används i produktionen) och därför inte 
behöver så mycket rengöring. 

 S.IND är relativt F.IND2 lättrengjord. 

 M.B rengörs grovt vid varje tömning från indunstare till M.B+retur. 

Uppskattningen är dock på inget sätt säkerställd men kan ge en fingervisning för jämförelser vid 
nyinstallation av CIP-utrustning.  

Tidigare utförd tryckmätning 
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”Pump P9885 kapacitet är 3.0 Bar i utloppstryck och har följande tryck vid respektive objektens 
inlopp (kula, dysa). Endast ett objekt (handventil) i taget har varit öppet under mätning. 
Resultatet av mätningen:  

 

Förindunstare 2: 

3330: RO Vatten 0.7 Bar och Etanol 0.7 Bar 

3770: RO Vatten 0.5 Bar och Etanol 0.3 Bar 

3310: RO Vatten 0.7 Bar och Etanol 0.7 Bar 

3750: RO Vatten 0.9 Bar och Etanol 0.9 Bar 

Slutindunstare: 

7570: RO Vatten 0.9 Bar och Etanol 0.8 Bar 

7530: RO Vatten 0.7 Bar och Etanol 0.7 Bar 

7550: RO Vatten 0.8 Bar och Etanol 0.8 Bar”  

(Strand, 2013) 

Eftersom erforderligt tryck för de dysor projektet föreslagit (liksom för andra undersökta dysor) 
ligger mellan två till fem bar kan här konstateras att trycket är alldeles för lågt.  

5.2.2 Beräkningar 

Anläggningsinformation 

Motståndskoefficienterna är hämtade ur Energi (Dahlvig, 1998), resterande parametrar har 
uppmäts och räknats i anläggningen. 

Antal  Artikel   𝜉(Motståndskoefficient) 

6  Ventil   0.2 

22  900  rörböj   0.3 

59 [meter]  SMS 51x1.2 rör  0.02 

11  Geodetisk uppfordringshöjd  

 

Summa av förluster enligt Formel 7 

Beräkning av summa förluster utförs enskilt eftersom summan av motståndskoefficienterna ingår 
med samma värde i flera efterföljande beräkningar. 

∑ 𝜉 = 6 ∙ 0.2 + 22 ∙ 0.3 +
59 ∙ 0.02

0.0486
= 32.08 (dimensionslös) 
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Hastighet i rörledning enligt Formel 4 

Beräkningar görs med den nya konfigurationen av dysor enligt högsta flödet. 

𝑣 =
𝑞𝑣

𝐴
=

13.35
60 ∙ 60

𝜋 ∙ 0.02432
= 1.99902 ≈ 2.0 m/s 

Förlusthöjd enligt Formel 7 

Med denna uträkning kan man se hur stor förlust flödeshastigheten ger i rörsystemet. Resultatet 
används i beräkningar nedan. 

ℎ𝑓 =
𝑣2

2 ∙ 𝑔
∑ 𝜉 =

1.999022

2 ∙ 9.82
∙ 32.08 = 6.52718 m 

Uppfordringshöjd enligt Formel 9 

Vid högst flöde erhålls störst förluster, därför beräknas detta så att senare beräkningar kring 
effektbehov kan genomföras. 

 RO-vatten 800 C, 𝜌 = 965 kg/m3 (Lervik, 1994) 

𝐻 = 𝐻𝑔 +
𝑝2 − 𝑝1

𝜌 ∙ 𝑔
+

𝑣2
2 − 𝑣1

2

2 ∙ 𝑔
+ ℎ𝑓 =  

= 11 +
((3 + 1) − 1) ∙ 105

965 ∙ 9.82
+

1.999022

2 ∙ 9.82
∙ (1 + 32.08) = 49.3885 ≈ 49.4 m vp  

49.3885 ∙ 9.82 ∙ 10−2 = 4.84996 ≈ 4.8 bar 

 Etanol 200 C, 𝜌 = 789 kg/m3 (Wikipedia, u.d.) 

𝐻 = 11 +
(3 + 1) − 1) ∙ 105

789 ∙ 9.82
+

1.999022

2 ∙ 9.82
∙ (1 + 32.08) = 56.4504 ≈ 56.5 m vp  

56.4504 ∙ 9.82 ∙ 10−2 = 5.5434 ≈ 5.5 bar 

Anläggningskarakteristika enligt Formel 10 

Med anläggningskarakteristikan kan en pump väljas genom att rita in anläggningskarakteristikan i 
en pumpkarakteristika (pumpkurva), se avsnitt 3.5. Observera att karakteristikorna är olika för de 
olika vätskorna som används eftersom tryckskillnaden beror på fluidens densitet. 

 RO-vatten 800 C 

ℎ𝑎 = 𝐻𝑔 +
𝑝2 − 𝑝1

𝜌 ∙ 𝑔
+  

1

2 ∙ 𝑔
∙ (

𝑞𝑣

𝐴
)

2

∙ (1 + ∑ 𝜉)  

ℎ𝑎,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 11 +
((3 + 1) − 1) ∙ 105

965 ∙ 9.82
+

1

2 ∙ 9.82
∙ (

𝑞𝑣

𝜋 ∙ 0.02432
)

2

∙ (1 + 32.08) =  

= 42.66 + 489440 ∙ 𝑞𝑣
2 
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 Etanol 200 C 

ℎ𝑎,𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 11 +
((3 + 1) − 1) ∙ 105

789 ∙ 9.82
+

1

2 ∙ 9.82
∙ (

𝑞𝑣

𝜋 ∙ 0.02432
)

2

∙ (1 + 32.08) =  

= 49.72 + 489440 ∙ 𝑞𝑣
2 
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Sugtryck/Kavitation enligt Formel 11 

Kriterium för kavitation är (𝑝𝑠  ≤  𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎𝑛𝑠 å𝑛𝑔𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘) se avsnitt 3.5.1. 

 Hastighet i rörledning på sugsidan SMS-rör 63.5x1.6mm 

𝑣𝑠 =
𝑞𝑣

𝐴
=

13.35
60 ∙ 60

𝜋 ∙ (
0.0635 − 2 ∙ 0.0016

2 )2
= 1.29561 ≈ 1.29 m3/s 

RO-vatten 800 C, å𝑛𝑔𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 473.59 kPa (Lervik, 1994)  

𝑝𝑠 = 𝑝0 − 𝐻𝑠 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 −
𝜌 ∙ 𝑣𝑠

2

2
− ℎ𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 = 

= 101325 − (−1) ∙ 965 ∙ 9.82 −
965 ∙ 1.295612

2
− 6.52718 ∙ 965 ∙ 9.82 = 

= 481378 > 473590 Pa, kavitation uppstår inte 

Etanol 200 C, å𝑛𝑔𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 5.95 kPa. (Wikipedia, u.d.) 

𝑝𝑠 = 101325 − (−1) ∙ 789 ∙ 9.82 −
789 ∙ 1.295612

2
− 6.52718 ∙ 789 ∙ 9.82 = 

= 57691 > 5950 Pa, kavitation uppstår inte 

Teoretiskt effektbehov för pumpen enligt Formel 15 

Pumpeffekten beräknas här med en teoretisk verkningsgrad på 50 procent, vilket utgör en 
konservativ skattning, eftersom det idag är vanligt med verkningsgrader över 70 procent, 
(Alvarez, 1990). Verkningsgraden bestäms för varje enskild pump av dess tillverkare och beror på 
de mekaniska förlusterna i lager, tätningar och energiöverföring mellan elmotor, pump och 
skovelhjul, se Figur 19. Effektbehovet är intressant eftersom det visar på hur stark motor som 
behövs för att driva pumpen.  

𝑃 =
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑞𝑣 ∙ 𝐻

𝜂
 

𝑃𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
965 ∙ 9.82 ∙ (

13.35
60 ∙ 60) ∙ 49.3885

0.5
= 3471 W 

𝑃𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
789 ∙ 9.82 ∙ (

13.35
60 ∙ 60) ∙ 56.4504

0.5
= 3244 W 

Flödeshastighet genom värmeväxlarna enligt Formel 4 

Beräknat med data från Tabell 2. Då data saknas för cirkulationspumpen i F.IND1 görs inte 
beräkningar för denna. Rören ovanför värmeväxlarna mäter ungefär 300 millimeter i diameter 
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och det är dessa som är ett problemområde eftersom det vid cirkulation av CIP-vätska inte blir 
visuellt rent. 

 F.IND2 

Vid denna förindunstare cirkulerar en pump vätska genom två värmeväxlare, och 
därför är arean dubblerad. 

𝑣 =
𝑞𝑣

𝐴
=

41.2
60 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 0.1502
= 0.08095 ≈ 0.08 m/s 

S.IND 

Vid denna förindunstare arbetar en pump med att cirkulera vätska genom en 
värvmeväxlare. Denna indunstare är likvärdig i storlek med F.IND1 så resultatet av 
beräknad hastigheten kan appliceras även där.  

𝑣 =
𝑞𝑣

𝐴
=

32.2
60 ∙ 60

𝜋 ∙ 0.1502
= 0.12653 ≈ 0.13m/s 

Dessa hastigheter innebär laminär strömning, se avsnitt 3.3.2, som i ett rengöringssammanhang 
inte är bra då det inte skapar turbulenta strömningar, som har bra rengöringseffekt, i röret. Detta 
motiverar varför det ska placeras dysor vid rören ovanför värmeväxlarna för att få bättre 
rengöringseffekt i dessa områden vid CIP.  

5.2.3 Analys 

Den tidigare utförda tryckmätningen tillsammans med den flödesmätning nuvarande projekt har 
genomfört, har möjliggjort konstaterandet att den befintliga pumpen inte klarar av det flöde och 
den uppfordringshöjd som systemet kräver. Även med de nya förslagen på dysor och 
beräkningarna utförda med denna konfiguration är nuvarande pump feldimensionerad, eftersom 
den enligt pumpdiagram (se Appendix) med befintlig impeller (se avsnitt 3.5.1) ger cirka 26 m vp 

upp till 10 m3/h. Beräkningar kring den nya konfigurationen av dysor visar att 

uppfordringshöjden vid pumpning av etanol behöver uppgå till 56.5 m vp vid drygt 13 m3/h 
vilket antyder att befintlig pump P9885 inte klarar av systemets krav. Även grafiskt jämförande 
mellan beräknad karakteristika och P9885 visar att den statiska uppfordringshöjden begynner 
ovanför pumpens karakteristika 

En ny pump dimensionerad att uppfylla indunstaranläggningens krav bör därför installeras. 
Eftersom systemet har olika konfigurationer av dysor vid de olika behållarna och cyklonerna är 
det nödvändigt att varvtalsreglera pumpen så att rätt tryck och flöde erhålls utan för mycket 
effektförluster. Strypreglering med ventiler kräver mer effekt än reglering av flöde med en 
varvtalsstyrd pump. Ur miljösynpunkt är därför en varvtalsstyrd pump mer attraktiv. Även ur en 
flexibilitetssynpunkt är varvtalsreglering att föredra då det kan visa sig vid tester av CIP att det 
skulle behövas mer tryck och flöde. Då kan det åstadkommas med en varvtalsreglerad pump, 
men inte med en strypventil. Den stora nackdelen med varvtalsreglering är att vid sänkt flöde 
sänks oftast uppfordringshöjden (beror på pumpkarakteristikans form). Kostnadsmässigt är 
alternativen lika och bör inte vara en parameter som styr valet. 

Det effektbehov den nya pumpen kräver motsvarar vad den nuvarande pumpen kräver, däremot 
har en modernare pump bättre verkningsgrad så bättre flöde och uppfordringshöjd kan erhållas. 
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Detta kombinerat med att en eventuell ny pump inte behöver köras lika länge (se avsnitt 3.6.2) 
som den nuvarande leder till en lägre energiförbrukning av pumpen över en CIP-cykel. 

Med de beräkningar som finns i resultatdelen finns det underlag för att gå vidare att välja en 
pump för CIP-systemet. Till exempel visar beräkningarna på att den pump som offererades 2013 
(se Appendix) skulle kunna fungera för applikationen, om än lite underdimensionerad med 
specificerad impellerdiameter, se Figur 38. Val av pump behandlas inte vidare i rapporten. Men 
eftersom den tidigare offererade pumpen skulle kunna fungera så har beslut tagits att använda det 
offererade priset i en kostnadskalkyl för att få en grov uppskattning av totala kostnader av 
förbättringsåtgärder för CIP. Offererad pump var inte offererad med varvtalsreglering så denna 
kostnad är inte medräknad. 

 

Figur 38. Anläggningskarakteristika för etanol inritat i tidigare offererad pump CS40-210 impellerdiameter 192mm. 
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5.3 Ventiler 

Den information som framkommit under projektet har gjort att valet av en specifik ventiltyp inte 
varit helt enkel. Det visar sig att de flesta ventiler uppfyller specifikationerna vid CIP eftersom 
kraven efter datainsamling är ställda relativt lågt. Därför kommer priset i detta fall väga tungt vid 
val av ventil. 

5.3.1 Krav på ventiler 

Nedan presenteras en lista med de krav som utarbetats för ventiler vid CIP av Indunstaren. 

 Lågt tryck, cirka tre bar övertryck i rören innan dysorna. 

 Moderat flöde och hastighet i rörledningar, drygt 13 kubikmeter per timme och cirka två 
meter per sekund som mest. 

 Tätningsmaterial som klarar av 700C vatten och lutlösning (tre procent NaOH) samt 
rumstempererad etanol. 

 Ventilen ska klara av högviskösa fluider med lite till ingen halt partiklar (exempelvis 

vatten som vid 200C har dynamisk viskositet på cirka 1000 ∙ 10−6kg/m s och kinematisk 

viskositet på cirka 1 ∙ 10−6 m2/s). (Lervik, 1994) 

 Ventilens anslutningar bör vara clampkoppling om möjligt. 

 Kompatibel med SMS-rör 51x1.2mm. 

 ATEX-klassad. 

 Ra 0.8um. 

 Pneumatiskt ställdon med lägesgivare. 

 Material i kontakt med vätska skall vara 316L. 

Utöver dessa parametrar har projektet kommit fram till att en växelventilslösning (även kallad 
trevägsventil) vore optimal för indunstaranläggningen eftersom det skulle spara inköp, 
installation, underhåll och sammankoppling med styrsystem av antalet ventiler. Denna lösning 
sparar, enkom vid Indunstaren, sju stycken ventiler.   

Det tätningsmaterial som vald ventil bör ha är EPDM då det har god beständighet mot 
natriumhydroxid, 1000C vatten och etanol (Kuntze, 2016). 

5.3.2 Förslag på ventiler 

Trevägsventil/Växelventil, leverantör inom parentes: 

 Bardiani ZVS (Colly Flowtech) 3-VÄG T-Borrad kulventil, med Clamp PTFE, DA/NC 
ATEX inkl. topp med 2xPNP. 

o Pris: 17780kr 

 Bardiani BBZP (Colly Flowtech) 3LL med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX inkl. topp 
med 2xPNP.  

o Pris: 10960kr 

 Aerre Inox (Sveflow) 3-vägs Kulventil T-borrad 303030, TC 51, 316L, PTFE/EPDM 
med pneumatiskt don NC, ATEX II 2 G-D T4, dubbla indikeringar ATEX II 2 1/21 
GD, T4 

o Pris: 13383kr 

För T-röret, se Figur 39, ovanför cyklonerna vid F.IND2 föreslås en installation av en av/på-
ventil som endast är öppen då cyklonen rengörs med etanol eftersom vatten inte ska rinna in i 
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röret för dunstad etanol. Detta rör är idag SMS 25x1.2 och bör bytas ut mot SMS 51x1.2 för att 
minska förlusterna vid ökad flödeshastighet och röravsmalning. 

 

Figur 39. Icke rengjort T-rör. Uppe till vänster syns inkommande rör till dysan.  

En tvåvägsventil med manöverdon bör även installeras vid F.IND2 CIP-retur då det idag är en 
manuell ventil som reglerar flöde. Även denna rörledning bör bytas ut till SMS 51x1.2 rör istället 
för SMS 25x1.2. 

Tvåvägsventil, leverantör inom parentes: 

 Aerre Inox (Sveflow) 2-vägs Kulventil, 303030 , TC 51, 316L, PTFE/EPDM med 
pneumatiskt don NC, ATEX II 2 G-D T4, dubbla indikeringar ATEX II 2 1/21 GD, T4 

o Pris: 7141.5kr 

 Bardiani ZVS (Colly Flowtech) 2-VÄG, med Clamp PTFE, DA/NC ATEX inkl topp 
med 2xPNP 

o Pris: 9760kr 

 Bardiani ZVF (Colly Flowtech) Vridspjällsventil med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX 
inkl topp med 2xPNP 

o Pris: 5160kr 

 Bardiani BBZP (Colly Flowtech) 1-L med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX inkl topp med 
2xPNP 

o Pris: 8344kr 

Eftersom alla presenterade ventiler uppfyller kraven är priset det som avgör val av ventil: 

Inkommande 
ledning till dysan i 

T-rör 



60 

 

 Bardiani BBZP (Colly Flowtech) 3LL med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX inkl. topp 
med 2xPNP (Bardiani Valvole, u.d.).  

o Pris: 10960kr 

 Bardiani ZVF (Colly Flowtech) Vridspjällsventil med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX 
inkl topp med 2xPNP 

o Pris: 5160kr 

Med avseende på den växelventilslösning som presenterats (se Figur 46) behövs sju stycken 
växelventiler, BBZP. För dysan till T-röret (se Figur 39) och CIP-retur för F.IND2 behövs två 
stycken tvåvägsventiler, ZVF, (av/på-ventil) 

5.3.3 Analys 

Allt eftersom nulägesanalysen genomfördes insåg projektgruppen att införande av automation på 
en gång vid indunstaranläggningen inte låter sig åstadkommas utan vidare. Efter diskussioner inom 
projektgruppen och vidare samtal med intern personal och CIP-utrustningsleverantörer insågs att 
ventiler är av sekundär betydelse för CIP-systemets automatisering. Därför har projektet inte 
utvärderat val av ventiler lika djupgående som till exempel dysor och pump. Utan en god 
rengöringsverkan kommer automatiseringen att ha liten betydelse för effektiviteten av CIP vid 
Indunstaren. Det manuella arbetet skulle elimineras men den tidigare rengöringseffekten skulle 
kvarstå och därmed CIP-tiden. En kombination av automatisering och förbättrad rengöring 
skulle däremot göra stor skillnad för processen.  

I händelse att varvtalsreglering av pumpen inte införs, rekommenderar projektet installation av en 
reglerventil. Den bör då placeras på inkommande CIP-ledning innan förgreningarna vid 
Indunstaren så att flöde och tryck kan regleras för de olika behållarnas konfiguration av dysor. En 
sådan ventil är lämpligtvis en sätesventil med ett anpassat ställdon med tillhörande tryckregulator 
och lägesgivare. Reglerventiler utvärderas inte vidare i rapporten eftersom varvtalsreglering av 
pump rekommenderas av projektgruppen. 
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5.4 Kostnadskalkyl med offerter 

Kalkyl över föreslagen CIP-utrustning 

Produkt Antal  Pris 

Dysor     

GEA SSB75 14 4890 

GEA SSB40 8 5250 

GEA CHD25 4 4870 

Intyg 5 750 

Installation 26 1000 

      

Ventiler     

Bardiani BBZP 3LL 7 10960 

Bardiani ZVF 2 5160 

Intyg 9 675 

Installation 9 10000 

      

Pump (Tidigare offert, cirkapris)     

CSF Inox CS40-210 1 46875 

      

Summa   389680 
Tabell 4 

5.4.1 Analys 

Angiven summa kan på inget sätt ses som en total investeringskostnad. Här tillkommer kostnad 
för den övriga utrustningen för processkontroll samt installation och test av den. Kalkylen ger 
däremot en bild över en initial investering till förberedelser inför automation av CIP. 

Enligt en intern uppskattning kostar varje installation av en ventil 10000kr. Detta inkluderar 
svetsning, rördragning, el- och pneumatikinstallation, programmering av styrsystemet med mera3. 
Kostnad för installation av dysor har projektet inte fått bekräftat internt men baserat på en 
uppskattning kostar det 1000kr per dysa. Uppskattningen är rimlig eftersom inte alla rör behöver 
ändras och inte heller behöver någon svetsning av någon gängad rördel i rörändarna eftersom 
clips används, och det är mindre krävande, utrustnings- och tidsmässigt, att borra hål för clips.  

Intyg inkluderar bland annat ATEX- och FDA-certifikat. 

Kostnad för drifttagning, testkörning och validering kan projektet inte uppskatta då information 
kring dess omfattning saknas.  

5.5 Kontrollpunkter för rengöring 

Se dokument Effektivisering_av_en_CIP_inom_läkemedelsindustrin_Bilaga.pdf4. 

                                                 

3 Johnny Reuterwall, Processingenjör Fresenius Kabi, möte maj 2016 
4  
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5.6 Rengöringsprogram och förbrukning 

Nedan presenteras förslag på rengöringsprogram i form av flödesscheman. Presenterade 
flödesscheman är anpassade med interna termer och beteckningar för användning vid en 
realisation av detta projekt. Programmet baseras på erfarenheter som erhölls vid medverkande av 
CIP. 

5.6.1 Flödesschema 

 

Figur 40. Överprogram 
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Figur 41. Under program, manuell del. 
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Figur 42. Underprogram Förindunstare 2. 
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Figur 43. Underprogram Förindunstare 1. 
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Figur 44. Underprogram slutindunstare. 
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Figur 45. Underprogram Mellanbehållare. 

5.6.2 Beräknad förbrukning av vätska och tid 

Baserat på flödesscheman (avsnitt 5.6.1), dyskonfiguration (avsnitt 5.1) och data kring dysor 
(avsnitt 5.1) kan beräkningar kring tid och flöde ge total förbrukning av CIP-vätska och tid. 

F.IND2 

Fem sköljcykler, tre cykler etanol, två cykler RO-vatten, á 30 sekunder (0.5 minut) per behållare, 
totalt fyra behållare per cykel, plus cirkulering i 30 minuter. Notera att vid sköljning med etanol 
används även dysan i T-rör tillsammans med dysorna i cyklon 3770. 

Tank Flöde [l/min]  

3770 172.5 (125.8 vid vattensköljning) 

3750 125.8 

3330 222.5 

3310 222.5 
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Förbrukning vid tre cykler etanol: 

3 ∙ (
172.5

2
+

125.8

2
+

222.5

2
+

222.5

2
) = 3 ∙ 371.65 = 1114.95 ≈ 1115 liter 

Förbrukning vid två cykler RO-vatten: 

2 ∙ (
125.8

2
+

125.8

2
+

222.5

2
+

222.5

2
) = 2 ∙ 348.3 = 696.6 ≈ 697 liter 

Tid:  

(0.5 ∙ 4) ∙ 5 + 30 = 40 minuter 

F.IND1 

Fem sköljcykler, tre cykler etanol, två cykler RO-vatten, á 30 sekunder (0.5 minut) per behållare, 
totalt två behållare per cykel, plus cirkulering i 5 minuter. Notera att i F.IND1 sker CIP samtidigt 
som cirkulering av vätska i F.IND2 alltså räknas inte tiden för F.IND1 med i totala tidsåtgången. 

Tank Flöde [l/min]  

7350 125.8  

7330 222.5 

Förbrukning vid tre cykler etanol: 

3 ∙ (
125.8

2
+

222.5

2
) = 3 ∙ 174.15 = 522.45 ≈ 522 liter 

Förbrukning vid två cykler RO-vatten: 

2 ∙ (
125.8

2
+

222.5

2
) = 2 ∙ 174.15 = 348.3 ≈ 348 liter 

Tid:  

(0.5 ∙ 2) ∙ 5 + 5 = 10 minuter 

S.IND 

Fem sköljcykler, tre cykler etanol, två cykler RO-vatten, á 30 sekunder (0.5 minut) per behållare, 
totalt en behållare per cykel, plus cirkulering i 15 minuter. 

Tank Flöde [l/min]  

7570 222.5  

Förbrukning vid tre cykler etanol: 

3 ∙ (
222.5

2
) = 3 ∙ 111.25 = 333.75 ≈ 334 liter 

Förbrukning vid två cykler RO-vatten: 
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2 ∙ (
222.5

2
) = 2 ∙ 111.25 = 222.5 ≈ 223 liter 

Tid:  

(0.5 ∙ 1) ∙ 5 + 15 = 17.5 minuter 

M.B och cyklon S.IND 

Tre sköljcykler, två cykler etanol, en cykel RO-vatten, á 30 sekunder (0.5 minut) per behållare, 
totalt två behållare (men dessa körs samtidigt), ingen cirkulering. 

Tank Flöde [l/min]  

7530+7550 172.5  

Förbrukning vid tre cykler etanol: 

2 ∙ (
172.5

2
) = 172.5 ≈ 173 liter 

Förbrukning vid två cykler RO-vatten: 

1 ∙ (
172.5

2
) = 86.25 ≈ 86 liter 

Tid:  

(0.5 ∙ 1) ∙ 3 = 1.5 minuter 

Total förbrukning etanol: 

1114.95 + 522.45 + 333.75 + 172.5 = 2143.65 liter 

Total förbrukning RO-vatten: 

696.6 + 348.3 + 222.5 + 86.25 = 1353.65 liter 

Total förbrukning tid: 

40 + 17.5 + 1.5 = 59.5 minuter 

5.6.3 Analys 

Sköljningstiden på 30 sekunder per behållare som föreslagits förutsätter att spraykulorna får det 
tryck och flöde som specificerats. Eftersom befintligt system ger för lågt flöde innebär det att 
vätskeförbrukning, med ny pump och nya spraykulor, förmodligen kommer att bli högre. Därför 
föreslogs en relativt kort sköljningssekvens så att utrymme för korrigering lämnas. Att 
vätskeförbrukningen ökar något kan vara ett nödvändigt ont för att få rent i Indunstaren på så 
kort tid som möjligt. Den beräknade vätskeförbrukningen är däremot inte orimligt mycket högre 

än den tidigare uppskattade 3 m3. Det kombinerat med den kortare CIP-tiden ger en klar 
förbättring av CIP-processen även om det ur en miljösynpunkt är bättre att hålla nere 
vätskeförbrukningen. Samtidigt är den nuvarande CIP-processen inte tillräckligt bra för 
Indunstarens komplexa konstruktion och är därför en orättvis jämförelse. 
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Den ökade vätskeförbrukningen måste däremot vägas mot andra fördelar rörande kortare 
tidsförbrukning, ingen tidsvariation, en konsekvent och repeterbar CIP-process. 

Det observerades under nulägesanalysen att då CIP-vätska byts, från etanol till vatten och 
tvärtom, förekommer det en fördröjning på några sekunder från att vätskan ändras på 
manöverskåpet till att vätskan faktiskt rinner genom spraykulorna. I nuläget spelar fördröjningen 
inte roll då flödet är så pass lågt att operatörer måste skölja så länge att vald vätska hinner rinna 
igenom. Med den nya konfigurationen kan fördröjningen ha betydelse eftersom sköljningstiden 
endast är 30 sekunder. Det föreligger en risk att det vid slutsköljning med etanol först kommer 
vatten i den tank som sköljs först, efter byte av vätska. Då skulle slutsköljningen bli otillräcklig ur 
en hygienisk synpunkt. Därför skulle en parameter för detta kunna tilläggas i CIP-programmen. 

Att låta vätska verka kemiskt en viss tid mellan sköljningarna är också något som inte ingått i 
programmen, då projektet inte behandlar kemisk information för att utreda dessa tider.  

Föreslaget program inkluderar inte CIP med lut då projektets tidsramar inte tillät att undersöka 
detta närmre. Lut-CIP sker en gång per kvartal.  

En aspekt som kommit fram vid optimering av CIP-programmet är att det skulle kunna vara 
möjligt att utföra CIP av S.IND samtidigt som cirkulering av vätska i F.IND2 men efter F.IND1. 
Det är något projektgruppen däremot får lämna vidare för utredning.  

5.7 Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis ger resultatet: 

 Pumpbyte 

 Förslag på nya spraykulor med clips fästen 

 Ny placering av vissa spraykulor 

 Förslag på automatventiler 

 Kontrollpunkter för rengöring 

 Förslag på rengöringsprogram  

I Figur 46 ges en PID-ritning som översiktligt visar placeringen av automatventiler.  
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Figur 46. PID-ritning över Indunstaren och föreslaget CIP-system med växelventiler. 
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5.7.1 Analys 

I nuläget finns nio stycken avkopplingsbara slangar, en till varje behållare, för att garantera att 
CIP-vätska inte ska sammanblandas med produkt. Dessutom kopplas ytterligare en rördel ur för 
att garantera att CIP-vätska inte hamnar i nästa processteg, det vill säga ”Reningen”. Det är en 
säker lösning men innebär manuellt arbete. Från nulägesanalysen framgick det att tidsåtgången 
för på- och urkoppling var ca 30 minuter. Total tidsåtgång för en CIP varierar mellan tre och fyra 
timmar där 30 minuter inte bidrar till själva rengöringen. För att eliminera manuellt arbete och 
tidsslöseri föreslås fasta anslutningar till varje tank. Med fasta anslutningar finns en risk att CIP-
vätska som ligger kvar i rören skulle kunna sammanblandas med produkt. Det skulle kunna lösas 
med att bygga in självfall till CIP-röret. Med ett inbyggt självfall har vidare två lösningar 
utvärderats för att undvika sammanblandning av CIP-vätska och produkt, ”Block and Bleed” och 
fysiskt avbrott vid kopplingstavla. 

Fördelen med ”Block and Bleed” är att det endast kommer att behövas två manuella moment 
inför CIP, att koppla ur och på en rörsektion mellan CIP-ledning och ”Reningen”. Nackdelen är 
att konfigurationen inte är lika säker som ett fysiskt avbrott. En kopplingstavla med fysiskt 
avbrott skulle kunna sättas innan förgreningen av CIP-ledningen vid Indunstaren. En 
kopplingstavla innebär i att de fysiska avbrott som finns vid en anläggning samlas på ett och 
samma, lättillgängliga, ställe så att det går lättare och snabbare att koppla de fysiska avbrotten. 
Vid Indunstaren behöver endast ett nytt fysiskt avbrott installeras på en ny placering. En lösning 
med kopplingstavla skulle innebära totalt två fysiska avbrott, alltså fyra manuella moment.  

Efter färdig CIP kan det samlas vätska i CIP-ledningen. Vätskan som blir kvar i rören får inte 
sugas in i Indunstaren vid produktion (indunstning sker vid undertryck). För att dra så lite nya rör 
som möjligt föreslås placering av ”Block and Bleed” eller fysiskt avbrott med avseende på detta. 
På föreslagen plats löper röret för CIP-retur bredvid inkommande CIP-ledning så att vid en 
ventillösning kunna dra den nedre ”Block and Bleed”-ventilen (se avsnitt 3.6) till CIP-retur. 

 

Figur 47. Inkommande rörledning för CIP-vätska vid Indunstaren. 

Förslag på 
placering av 

kopplingstavla 
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Oavsett vilket alternativ som väljs kommer det innebära förbättringar för personalen gällande 
manuellt arbete och tidsförbrukning.  

Projektet rekommenderar en lösning med ”Block and Bleed” för att få bort så många manuella 
moment som möjligt. Däremot är det ett alternativ som behöver undersökas vidare eftersom det, 
som nämnts i avsnitt 3.6, möjligtvis inte skulle godkännas vid ett Change Control-ärende. 
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6 Diskussion 

Allteftersom projektet fortskred insågs att införande av automation med befintlig 
rengöringsutrustning inte skulle leda till förbättringar gällande rengöringen. Fokus riktades istället 
på att ta fram förutsättningar till vad som skulle ge en effektivare CIP-process. Det i sin tur skulle 
kunna vara begynnelsen till ett automationsarbete. Utvärderingen av CIP-pump P9885 visade att 
den är underdimensionerad samt att samtliga dysor skulle behövde bytas ut då många har nedsatt 
funktion och certifiering. Även mängden CIP-vätska som behöver användas för en lyckad 
rengöring var tidigare okänt.  

Förutom att bedömningen gjordes att befintliga dysor var utdaterade och att placeringen av 
spraydysor kunde förbättras för vissa problemområden, framfördes föreslag om nya spraydysor 
och deras placering. Under projektets gång visade det sig att det inte är uppenbart huruvida rätt 
typ av spraydysor används i nuläget. Utvärderade modeller är statisk spraydysa, roterande 
spraydysa och roterande jetdysa. Tekniska säljare kunde vid besök i Indunstaren inte med 
säkerhet säga vilken modell av spraydysa som skulle passa bäst för applikationen. Därför ansåg 
projektgruppen att en utvärdering om vilken typ av spraydysa som var mest optimal för 
Indunstningen var nödvändig.  

Som beslutsmodell för dysor användes en viktningsmatris. Beslutsmodellen visades sig vara 
användbar för utvärdering av spraydysor men något tidskrävande och känslig för subjektiva 
bedömningar (individuella åsikter kring kriterium och viktning) eftersom valda kriterier baserades 
på projektgruppens erfarenhet från medverkande vid CIP, samtal med ingenjörer på plats och 
tekniska säljare. Till exempel går det inte att med säkerhet veta hur bra en spraydysa kommer att 
diska en behållare förrän tester utförts. Detta har lett till att utvärdering av spraydysor har varit en 
tidskrävande process. 

Kraven som ställdes på ventilerna i avsnitt 5.3 visade sig vara lågt ställda då de flesta 
ventilmodeller uppfyller dessa krav. Det insågs i efterhand att underhållskrav skulle vara ett bättre 
kriterium för beslut. Till exempel: ”hur ofta behöver packningar bytas?”, ”är ventilen enkel att 
underhålla?” med mera. Faktainsamlingen för ventiler skulle i så fall utökats med information 
kring underhåll för att senare gå vidare med en bättre beslutsmodell för automatventiler.  Med de 
krav som ställdes i rapporten gjordes en utsållning av ventiler som uppfyllde kriterierna och 
därefter fick i första hand priset vara det kriterium som styrde valet av automatventil. 

Flödesscheman till ett rengöringsprogram har presenterats i resultatet. Angående volym och tid 
som där anges bör dessa parametrar betraktas som riktlinjer inför ett eventuellt test av 
rengöringsprogram. Det skulle kunna visa sig att vissa behållare behöver en längre 
sköljningssekvens än vad som föreslagits för att uppfylla kravet ”visuellt rent”, men det skulle å 
andra sidan kunna tvärtom: att tiderna kan kortas ner. Projektgruppen anser att det är viktigt att 
lämna utrymme för korrigeringar för att optimera rengöringsprocessen. För optimering 
inkluderas även dysor och pump. Dysor bör fästas med clips för att de, så lätt som möjligt, skall 
kunna bytas och möjliggöra tester av andra modeller. Detsamma gäller den pump, som 
rekommenderats. Till varvtalsreglering är det nödvändigt att denna möjlighet finns, dels för de 
olika föreslagna konfigurationerna vid varje behållare, dels för att det ska vara möjligt att byta 
dysor och öka, eller sänka, tryck och flöde. 

Det noterades även att förbrukning av CIP-vätska skulle öka med ny pump och nya spraykulor. 
Det är egentligen förväntat eftersom både flöde och tryck med nuvarande utrustning är för lågt. 
Ökad vätskeförbrukning är nödvändigt för att få en effektivare rengöring eftersom det bär med 
sig fler fördelar. Den ökade vätskeförbrukningen är en konsekvens av en effektivare CIP-process. 
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Effektiviseringen i sin tur befriar operatörer från obekväma arbetsställningar, frigör fler 
produktionstimmar och förbättrar kvaliteten i och med en mer repeterbar rengöringsprocess. 

6.1 Rekommendationer 

Till CIP av Extraktionen (extraktion av fosfolipid som Indunstaren är en del av) på fabrik Brunna 
används idag två likadana pumpar: P9885 som endast används till Indunstaren, och P9880 som 
används till resterande delar inom extraktionen. Det är möjligt att ersätta båda dessa pumpar med 
en pump. Projektgruppen har frågat operatörer på extraktionen om det vid något tillfälle krävs att 
båda pumparna används samtidigt, alltså i händelse att CIP utförs på flera delar inom 
extraktionen samtidigt. Svaret har inte varit definitivt men de flesta tror att det aldrig sker. Därför 
rekommenderar projektgruppen att undersöka detta djupare då det sparar inköp och underhåll. 
Ur en redundanssynpunkt skulle en av de nuvarande pumparna då kunna vara kvar och fungera 
som reservpump. Vid byte av båda nuvarande pumparna mot en ny pump är varvtalsreglering än 
viktigare då nivåskillnaderna inom extraktionen är stora och de olika delarna kan behöva olika 
tryck och flöde.  

I projektets slutskede dök det upp en intressant modell av dysa som skulle kunna vara ännu 
bättre lämpad än tidigare föreslagen modell till de tre cyklonerna vid förindunstarna. Eftersom 
vidare undersökning inte har genomförts kring denna modell lämnar projektet detta som en 
rekommendation för vidare studier. Modellen heter Tanko R64T och levereras av Sveflow. 
Denna är intressant eftersom den är utformad som ett upp-och-nedvänt T som roterar kring sin 
vertikala axel, se Figur 48. Längst ut på ändarna fästs roterande spraydysor som sprider CIP-
vätska. Modellen möjliggör för eventuellt ännu bättre åtkomst bakom det glas som delar 
cyklonens inner- och yttermantel. Flödet med denna konfiguration och tre bars övertryck ger 

cirka sju m3/h vilket leder till att det totala flödet vid varje cyklon blir cirka 10 m3/h. Nackdelen 
med denna modell är att installationen troligtvis behöver ske underifrån vid cyklonerna eftersom 
diametern för R64T är drygt cirka 430 millimeter och cyklonens övre del har en ytterdiameter på 
ungefär 400 millimeter. 

Offererat pris för denna är 8215kr per styck, då tillkommer två spraydysor S30 per R64T som 
kostar 2942kr per styck. Totalt blir det 14099kr per cyklon och 42297 för alla förindunstare. 
Räkna då bort tre stycken SSB75 á 4890kr per styck vilket leder till att den totala 

investeringskalkylen blir 389680 + 42297 − (4890 ∙ 3) = 417307 



77 

 

 

Figur 48. Tanko R64T datablad, (AWH, 2014). 





79 

 

7 Framtida rekommendationer 

Detta kapitel syftar på rekommendationer för framtiden som inte är direkt kopplat till projektets 
resultat.  

I nulägesanalysen framkom det att operatörer känner på rören alternativt spiller ut vätska via 
provtagningsventiler för att avgöra om tillräckligt mycket etanol har tillförts under vissa 
rengöringssteg. Med utrustning för alkoholmätning skulle bättre precision ges till bedömning 
angående rätt mängd etanol. Hur och var dessa skulle kunna placeras har inte undersökts närmare 
men rekommenderas att undersöka vidare. Alkoholmätning skulle även kunna fungera som en 
indikator på fel som skulle kunna uppstå i områden runt indunstaranläggningen vilket är 
nödvändigt vid full automatisering av CIP-processen. Detta gäller även tryck- och flödesmätning 
där projektgruppen rekommenderar att placera en av vardera mätare på inkommande CIP-
ledning innan förgreningen och den föreslagna lösningen med ”Block and Bleed”. För att 
garantera att lut inte har läckt in i CIP-vätska, och även att lut inte sammanblandats med produkt, 
rekommenderas installation av en toroid konduktivitetsmätare som övervakar detta och larmar 
vid händelse att lut finns i vätskan. 

Under nulägesanalysen kom det fram information om att indunstaranläggningen kan bli olika 
mycket nedsmutsad mellan två CIP. Därför är det nödvändigt att även övervaka slutresultatet för 
att säkerställa rengöring. Här kommer kontrollpunkterna väl till användning för installation av 
Vision-system som kan avgöra om resultatet efter CIP är visuellt rent. Det automatiska 
programmet måste då utökas så att extra sköljningar kan utföras. 

Vidare rekommenderas det att ta in fler examensarbetare för att bistå företaget med lösningar. 
Indunstaranläggningen i Brunna är unik och det kan behövas skräddarsydda lösningar för att 
optimera rengöringen. Till exempel skulle CAD-program (Computer Aided Design) kunna 
användas för att rita upp en egenutvecklad spraydysa för de svåråtkomliga områdena i 
Indunstaren för att sedan tillverka en prototyp i en 3D-skrivare. Vidare skulle 
indunstaranläggningen kunna ritas upp i ett 3D-program för att på ett enklare sätt kunna 
genomföra framtida projekt. Till exempel skulle modulering och simulering kunna ske i 3D-
miljön. 
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Appendix 

Fiskbensdiagram 
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Ritning över föreslagen placering av dysor 

Blå kula representerar Chemidisc 25, gul SSB40 och grön SSB75. 
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Pumpdiagram P9885 Fristam FP 732 impellerdiameter 130 mm 
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Offert för dysor från Rolf Härner på Sveflow 

 



VII 

 

Offert för ventiler från Rolf Härner på Sveflow 
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Offert för dysor från Pär Gunnarsson på AG Johanson (Colly Flowtech) 
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Offert för ventiler från Morgan Malm på Colly Flowtech 

”Hej på er, 
Se nedan svar/kommentarer gällande ventilerna och exempel på listpriser för respektive ventiltyp. 
 
Växelventiler 
ZVS 3-VÄG T-Borrad, med Clamp PTFE, DA/NC ATEX inkl topp med 2xPNP 
22 225kr/st. 
 
BBZP 3LL med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX inkl topp med 2xPNP 
13 700kr/st. 
 
På/Av ventiler 
ZVS 2-VÄG , med Clamp PTFE, DA/NC ATEX inkl topp med 2xPNP 
12 200kr/st. 
 
ZVF Vridspjällsventil med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX inkl topp med 2xPNP 
6 450kr/st. 
 
Option 
BBZP 1-L med Clamp, EPDM, DA/NC ATEX inkl topp med 2xPNP 
10 430kr/st. 
 
Tillägg/ventil för komplett certifikatspaket: 

- 3.1B Material Certifikat 
- FDA-Certifikat 
- Yt-finish Ra≤ 0,8 
- CE-Certifikat 
- ATEX-Certifikat 

 
675kr/ventil netto. 
 
FK har avtalad rabatt om 20% på ovan listpriser!” 
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Offert för pump från Morgan Malm på Colly Flowtech (2013) 
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