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In line with technological sensor developments, the possibility of making online quality
controls or fluid processes also increases. Two of these controls have been
investigated in this project, namely measurement of oxygen in liquid as well as control
of conductivity after completion of the clean in place. The issues are "what sensors
and opportunities are available in the market to enable automation of these
controls?", and "how can sensors be implemented in the production process and what
profits can be made?"
The aim of the thesis work is to present what possibilities and limitations there are
for the purchase of sensors in order to enable automation of the measurements
mentioned in the problem description, as well as to suggest sensors and to develop
layout proposals in order to describe where in the process the controls are to be
implemented and what impact they have.
Several sensors were found, and two of these are considered best suited for
introducing at the factory in the field of pharmaceutical production where the thesis
has been carried out. Considering the time aspect and the complexity involved in
manufacturing, the work has been limited due to an implementation is not
conceivable.
A process flow analysis, literature studies, interviews and a selection have resulted in
a situation assessment, market research and a layout proposals. This has then been
analyzed and the different solutions have been ranked, mapping of profits and
proposals for working methods for implementation.
Finally, the conclusion was that the two selected sensors are possible to be
implement. Automating these controls involves a number of benefits such as
improved work environment, reduced waste and financial gains. The implementation
should not adversely affect the process, and it would be an appropriate step towards
further digitization and Industry 4.0.
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Sammanfattning
Fresenius Kabi i Uppsala tillverkar bland annat näringslösningar för parenteral nutrition.
Produktionen innehar en hög automatiseringsgrad, och övervakas noga med hänsyn till de
lagar och regler som gäller för läkemedelsproduktion. I takt med den tekniska utvecklingen
ökar också möjligheten till att göra kvalitetskontroller inline. Två av dessa kontroller inom
fyllningsavdelningen har undersökts i detta examensarbete, nämligen mätning av syrgas i
lösning samt kontroll av konduktivitet efter rengöring. Frågeställningarna är ”vilka sensorer och
möjligheter finns på marknaden för att möjliggöra automation av konduktivitets- och
syrgaskontroller?” och ”hur kan tänkta sensorer implementeras i produktionsprocessen och
vilka vinster kan göras?”.
Med hänsyn till tidsaspekten samt den komplexitet som tillverkningen innefattar har arbetet
begränsats avseende omfattning då en implementering inte är möjlig. En processflödesanalys,
litteraturstudier, intervjuer samt en viktning av resultatet har mynnat ut i en nulägesanalys, en
marknadsundersökning och layoutförslag. Flertalet möjliga sensorer påträffades, och en för
respektive mätning utsågs som mest lämpad för ändamålet. Resultatet har därefter
analyserats genom en möjlighetsanalys för respektive förslag, en kartläggning av vinster och
kostnader samt ett förslag för arbetssätt vid implementering.
Slutligen har en diskussion förts där slutsatsen att de två valda sensorerna är möjliga att införa
drogs. Att mäta konduktivitet är vanligt förekommande vid olika typer av industrier, och inom
Fresenius Kabis fabrik i Uppsala görs detta redan vid en annan avdelning. Denna sensor visade
sig även väl lämpad för de förutsättningar som råder vid fyllningsavdelningen. Syrgasmätning
har längre tillbaka genomförts enligt amperometrisk metod, vilket lämpar sig illa för en
kontinuerlig produktion då kalibreringsförfarandet är begränsande. En yngre metod som
bygger på optik har på senare år utvecklats till att klara den tuffa miljön som råder vid
läkemedelsframställning, och därmed identifierades även en möjlighet för mätning av
syrgashalt i lösning. Att automatisera dessa kontroller innebär en rad fördelar så som
förbättrad arbetsmiljö, minskat slöseri och ekonomiska vinster. Införandet påverkar inte
processen negativt, och det skulle för företaget vara ett lämpligt steg mot ytterligare
digitalisering och Industri 4.0.

Nyckelord: automatisering, examensarbete, givare, inline, läkemedelsindustri, mätdon, online,
sensor.
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Förord
Detta är ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala
Universitet. Arbetet har utförts vid ett företag inom läkemedelsindustrin och inriktat sig mot
att undersöka möjligheten att integrera vissa manuella kontroller i befintlig automation.
Rapporten beskriver de relevanta delarna av de regelverk som ställer krav på teknik i den
typen av läkemedelsindustri som företaget verkar inom. Vidare beskrivs hur dessa regelverk
tillsammans med de krav som produktionsprocessen ställer har tolkats för att kravställa och
testa tekniken som föreslås för implementering i befintliga processer.
Ett stort tack till vår ämnesgranskare vid Uppsala Universitet, Matías Urenda Moris, och vår
handledare från Fresenius Kabi; Daniel Ritscher, Kvalitetsingenjör och David Götz,
ställföreträdande produktionschef.
Vi önskar även tacka Inger, Elis, Anders, Jörgen och alla andra på fyllningen som hjälpt oss.
Tack Fresenius Kabi i Uppsala för ett varmt bemötande och möjligheten att få göra vårt
examensarbete hos er.
Uppsala Maj 2018
Gustav Andersson och Cecilia Joneby
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Terminologi
I Tabell 1 förklaras begrepp och förkortningar som används i rapporten.
Tabell 1 Förklaring av terminologi som används genomgående i rapporten

Begrepp
Autoklavering
Cap
CIP
EPDM
FDA
FFKM
FFX
FKM
FMCB
Headspace
HMI
Industri 4.0

IoT

IPC
LVP
PLC
Port
PTFE
PTM
PVDF
SIP
SOP
SVP
TC-koppling
Transmitter
WFI

Förklaring
Sterilisering genom tryckkokning.
Locket som sätts på porten. Finns i olika varianter för att påvisa typ av port.
Clean in Place, rengöring av rören med WFI och ev. rengöringsmedel.
Etenpropengummi.
Food and Drug Administration, amerikansk delmyndighet.
Perflourgummi, säljs bland annat under det registrerade varumärket Kalrez®
Future Free Flex, maskin för framställning, fyllning och till viss del
paketering av enkammarpåse.
Fluoroelastomerer, säljs bland annat under det registrerade varumärket
VitonTM.
Future Multi Chamber Bags, maskin för framställning, fyllning och till viss
del paketering av trekammarpåse.
Det gasutrymme som finns i respektive fack på de olika påsarna för
parenteral nutrition.
Human Machine Interface, det system som används för att styra
utrustningen på fyllningen.
Den fjärde industriella revolutionen är en samlande term för en rad
teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och
tillverkningsteknologier.
Internet of Things, innebär att maskiner m.m. förses med små inbyggda
sensorer och processorer som gör att de kan kopplas upp till
internet/molnet.
In Process Control, kvalitetskontroll.
Large Volume Parenterals, större behållare för parenteral nutrition.
Programmable Logic Controller, mindre dator som används för automation.
Finns i varianterna infusionsport, tillsatsport och blind.
Polytetrafluoreten, säljs bland annat under det registrerade varumärket
Teflon.
Planerad tillverkningsmetod, då ett tillfälligt men planerat handhavande
testas inför permanent implementering i produktion.
Polyvinylidenfluorid.
Steaming in Place, rengöring av rören med ånga.
Standard Operating Procedure, standardiserade arbetssätt
Small Volume Parenterals, mindre behållare för parenteral nutrition.
Består normalt av fyra delar; två svetshylsor, en packning samt en klämma
som förbinder de båda hylsorna.
Sändare och mottagare för exempelvis en sensor.
Water for Injection, destillerat vatten som lagras och cirkuleras vid en
temperatur om 80°C. Används vid CIP/SIP.
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1 Inledning
I det inledande kapitlet beskrivs verksamheten vid Fresenius Kabi i Uppsala under rubriken
verksamhetsbeskrivning, och därefter följer en redogörelse för arbetet vid aktuell avdelning i
avsnittet benämnt bakgrund. Detta syftar till att ge en kontext till problembeskrivning, syfte,
frågeställningar och avgränsningar som avslutar kapitlet.

1.1 Verksamhetsbeskrivning
Fresenius Kabi är ett globalt marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition,
infusionsterapi och medicinsk teknik. Produkterna och tjänsterna som Fresenius tillhandahåller
används för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor. Produkterna kan brukas
både på och utanför sjukhus, och bidrar till att förbättra patienternas livskvalitet (Fresenius
Kabi, 2018b). Produktionen vid fabriken i Uppsala är en av världens modernaste
produktionsanläggningar (Fresenius Kabi, 2018c) för intravenösa näringslösningar, så kallad
parenteral nutrition. Produktionen delas in i small volume parenterals (SVP) och large volume
parenterals, (LVP). Detta examensarbete är utfört vid LVP, närmare bestämt fyllningen. Vid
LVP tillverkas påsar som innehåller näringslösningar som kan ges intravenöst till patienter som
exempelvis genomgått en operation som gör att intravenös näring är lämplig en kortare
period, men näringslösningarna kan också användas under flera decennier om patienten till
exempel saknar delar av matsmältningssystemet. Näringslösningarna lämpar sig både för barn
och vuxna, och Fresenius Kabis produktflora innehåller en mängd olika produkter i syfte att
tillgodose olika människors behov. LVP består av fem linor, varav en tillverkar enkammarpåsar
som innehåller fettemulsion. Övriga fyra linor tillverkar trekammarpåsar (Figur 1) med tre
separerade fack som innehåller fettemulsion, glukos och aminosyror. Fettemulsionen
exempelvis kan bestå av olika sammansättningar för att ge en bra balans av fetter som
kroppen behöver. SMOFlipid är tillexempel baserad på fyra viktiga oljor; sojabönsolja,
MCT/kokosolja, olivolja och fiskolja (Fresenius Kabi, 2018d).

Figur 1 Exempel på trekammarpåse – SmofKabiven (Fresenius Kabi, 2018d).
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Råvaran framställs på Fresenius fabrik i Brunna, och transporteras sedan till Uppsala där den
först bearbetas i beredningen. Efter beredningen kommer näringslösningarna till fyllningen via
rör, för att förpackas i påsar. Från fyllningen går påsarna sedan vidare mot
steriliseringsprocessen med autoklavering, för att slutligen packas i kartonger och placeras i
färdigvarulagret.

1.2 Bakgrund
I fyllningen sker produktionen med en hög grad av automatisering, och maskinerna uppdateras
efterhand för att hålla en hög nivå avseende teknik. Volymerna och produktionstakten är hög,
målet för den genomsnittliga produktionsvolymen under 2018 vid fabriken i Uppsala är 760
trekammarpåsar och 1 250 enkammarpåsar per timme, vilket ger totalt 43 000
trekammarpåsar och 22 000 enkammarpåsar per månad (Fresenius Kabi, 2018f). Femskift
tillämpas, och om inget oförutsett inträffar är produktionen igång dygnet runt förutom under
det inplanerade sommarstoppet.
Operatörer kontrollerar processen och avhjälper uppkomna problem. De gör även stickprov på
produkterna för att säkerställa att rätt kvalitetsnivå upprätthålls. Produkterna är
syrgaskänsliga, eftersom syrgas påskyndar nedbrytningsprocessen, vilket utöver de krav som
finns på läkemedelsindustrin gör att produktionen sker enligt noga övervakade rutiner.
Produktionen på fyllningen sker i C-klassade renrum där operatörerna bär särskilda
arbetskläder som täcker hela kroppen förutom ögonen i syfte att undvika kontaminering.
Förpackningens kvalitet är av stor betydelse för produktens ändamålsenlighet och patientens
säkerhet. Den ska vara PVC- och latexfri, den ska medföra att produkten har en hållbarhet om
två år vid förvaring i ytterpåse vid rumstemperatur, den ska se till att produkten är
syrgasskyddad under tillverkning och lagring fram till behandlingsstart. Vidare måste
innerpåsen vara steril, infusions- och tillsatsportar måste vara sterila och ha återförslutande
membran som minskar risken för läckage och spill, och förpackningen måste vara
återvinningsbar i sin helhet utan att portar och liknande behöver avlägsnas.
Till fyllningen kommer näringslösning i rör från beredningen, och de två olika plasterna till
påsarna kommer på rulle från en annan fabrik inom Fresenius Group. Processen börjar med att
ena sortens plast som ska bli innerpåse svetsas i ytterkant och får ett tryck. Därefter
svagsvetsas innerfacken för att förhindra sammanblandning av vätskorna vilket skulle reducera
hållbarheten för produkten. Denna svagsvets är ett kritiskt moment, då den inte får brytas
under transporten men samtidigt inte får vara för stark eftersom den ska brytas genom att
brukaren rullar påsen i anslutning till att den ska användas. Nästa steg är att en robot sätter
fast portarna, påsarna fylls med rätt näringslösning och kvävgas, och en cap som utgör locket
på porten sätts på. Kvävgasen kallas headspace och syftar till att möjliggöra blandning av
ingående lösningar, underlätta läsning av volymskalan samt underlätta avrinningen vid
användning. Slutligen läggs innerpåsen i en ytterpåse av den andra sortens plast tillsammans
med en absorber som ska eliminera eventuell syrgas som exempelvis läcker genom
ytterplasten. Till enkammarpåsarna läggs även en syrgasindikator till i ytterpåsen. Innan
produkten går vidare till steriliseringsprocessen avsynas den automatiskt. Manuella stickprov
görs av operatörerna för att säkerställa kvaliteten, där en mängd så kallade IPC:er,
kvalitetskontroller, görs.
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1.3 Problembeskrivning
Problemet har två delområden, men huvudområdet ligger i att Fresenius önskar integrera och
således automatisera två manuella kontroller i befintlig automation.
Det första delområdet handlar om kontrollen av syrgashalt i näringslösningen, och denna
sensor kommer således att vara primärt produktberörande, då den kommer att vara i
direktkontakt med produkten. I nuläget upptäcks felaktig syrgashalt genom stickprov där man
tar ut en påse och testar den, vilket innebär att den förbrukas. Syrgas i lösningen kan också
upptäckas visuellt om lösningen exempelvis blir missfärgad eller att påsen sväller upp, detta är
dock inte alltid fallet och det kan i så fall uppträda i ett senare skede. Då för hög halt av syrgas
upptäckts i systemet måste det rengöras vilket är en både tids- och resurskrävande process
eftersom detta kräver driftstopp samt att en avvikelse startas. Före fyllningen finns
beredningen, kopplingstavlor och andra delar som innebär en risk för att syrgas kommer in i
systemet. Om syrgasnivån kan mätas kontinuerligt kan systemet stängas och på så sätt kan
onödig dränering och rengöring undvikas. Vidare förenklas felsökning om syrgas upptäcks vid
stickprovskontrollerna då tidigare steg före denna sensor kan uteslutas, och med säkerhet kan
det fastställas att problemet med största sannolikhet finns i aktuell maskin hos fyllningen.
Det andra delområdet är att efter rengöring av maskinerna mäts konduktiviteten i WFI, water
for injection, i syfte att påvisa att systemet håller erforderlig renhet. Denna sensor är således
sekundärt produktberörande då den inte kommer i direktkontakt med näringslösningen. I
rören med glukos och aminosyralösningen används bara WFI för rengöring, medan man i rören
för fettemulsionen måste använda rengöringsmedel då fett inte är vattenlösligt. Ett WFI-prov
tas för att säkerställa att allt rengöringsmedel avlägsnats genom att kontrollera konduktivitet.
WFI-provet tas manuellt genom att operatören samlar provet i en 250ml plastflaska och
förflyttar det till testutrustningen. Tappstället är lokaliserat på andra sidan maskinen sett från
operatörens plats, och provet håller en temperatur om cirka 80 grader, så i syfte att förbättra
operatörernas arbetsmiljö finns en önskan om att automatisera denna kontroll.

1.4 Syfte
Syftet med examensarbetet är att presentera vilka möjligheter och begränsningar det finns till
inköp av sensorer i syfte att möjliggöra automatisering för mätning av konduktivitet och
syrgashalt, samt ge förslag på sensorer och ta fram layoutförslag i syfte att beskriva var i
processen kontrollerna skall implementeras samt vilken påverkan de har.

1.5 Frågeställningar
Vilka sensorer och möjligheter finns på marknaden för att möjliggöra automation av
konduktivitets- och syrgaskontroller?
Hur kan tänkta sensorer implementeras i produktionsprocessen och vilka vinster kan göras?
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1.6 Avgränsningar
Företaget har önskat avgränsa syrgasmätning i flytande media till att endast innefatta
fyllningsavdelningen för att på så sätt minska antalet intressenter i examensarbetet och även
komplexiteten sett till problemet med syrgas i medier. Detta innebär en begränsning i
rotorsaksanalysen då problemet kan härledas till tidigare steg i tillverkningen, men sensorn
kommer att placeras inom fyllningsavdelningen syftandes till att kontinuerligt mäta
syrgashalten för att på ett rationellt sätt kunna övervaka trender och förenkla felsökning.
Vidare mäts syrgas i lösning endast på glukos- och aminosyralösningen eftersom sensorerna ej
fungerar tillsammans med fettemulsionen (Ritscher, 2018b). För fettemulsionen mäts därför
syrgas i headspace, där kvävgasen tillförs samtidigt som lösningen vilket leder till att
syrgasmätning i fettemulsionen inte kommer att utredas i detta examensarbete.
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2 Teori
I teorikapitlet har den teoretiska bakgrunden och fakta som används för detta arbete samlats.
Kapitlet börjar med fakta om sensorer och fysikaliska lagar kring dessa, där mätning av
konduktivitet och syrgas beskrivs principiellt. Även i sammanhanget viktiga begrepp så som
hysteres, snabbhet, mätnoggrannhet och repeternoggrannhet klargörs. Kapitlet avslutas med
ett avsnitt kring gällande regelverk, som beskriver de aktuella certifieringar som krävs.

2.1 Givare, mätdon eller sensor
En sensor, givare eller ett mätdon är en komponent som har till uppgift att omvandla en
fysikalisk storhet till en annan, där den senare är mer lämplig för avläsning eller
signalbehandling (Thomas, 2016). I denna rapport kommer begreppen givare, mätdon och
sensor att användas och alla syftar på den ovan presenterade definitionen.
Givare har olika egenskaper och nedan presenteras några av dem som kommer att påverka de
mätresultat som erhålls vilket bör tas i beaktning vid val av sensor.

2.2 Hysteres
Hysteres hos en sensor syftar till att beskriva om samma insignal kan ge olika utsignaler vid
olika mätningar. Detta fenomen beror på hur vida insignalen är stigande eller avtagande.
Hysteresen definieras som skillnaden mellan utsignal och en insignal, då insignalen kan anses
vara identisk fast under stigande eller avtagande. Hysteresen anges sedan i procent i
förhållande till sensorns totala arbetsområde (Thomas, 2016), vilket illustreras i .

Arbetsområde

Utsignal

Hysteres
Insignal

Figur 2 Graf utvisandes hur en sensors utsignal beror på om insignalen är stigande eller avtagande (Thomas, 2016).

2.3 Snabbhet
Snabbheten hos en sensor anger hur lång tid den behöver för att reagera på ändringar i
insignalen. Många sensorer ger en nästintill momentan ändring i utsignal efter ändrad insignal,
medans andra sensorer tar långt tid på sig att reagera på en ny insignal. Temperaturgivaren är
ett bra exempel på en sensor som har en lägre snabbhet det vill säga tar längre tid på sin innan
en ny insignal ger en korrekt utsignal. En sensors snabbhet anges med en tidskonstant vid en
specificerad nivå av uppnådd utsignal. I exemplifieras att vid tiden T har sensorn uppnått 63%
av slutvärdet på utsignalen som motsvarar den nya insignalen (Thomas, 2016).
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Utsignal

Slutvärde

63%

t
T

Figur 3 Graf utvisandes tidskonstanten T vid 63 % av slutvärdet för den utsignal som beror på en ny insignal
(Thomas, 2016).

2.4 Upplösning och repeterbarhet
En sensors upplösningsförmåga talar om hur små ändringar av insignalen som kan detekteras.
Upplösningsförmågan presenteras i procent av det totala arbetsområdet. Om en sensor mäter
samma insignal under upprepade tillfällen så kan det beroende på olika fysikaliska effekter te
sig så att den ger olika utsignal trots att insignalen inte ändrats (Thomas, 2016). Detta kallas
repeternoggrannheten och presenteras även det i procent sett till sensorns totala
arbetsområde.

2.5 Mätning av syrgas i lösning
Mätning av syrgashalt i flytande media sker bland annat genom användning av sensorer som
fungerar enligt en optisk princip. I sensorn sitter en blå lysdiod som belyser ett material som
absorberar delar av energin. Materialet reflekterar den absorberade energin i form av rött ljus
som en fotodiod registrerar. Om materialet som belyses är i kontakt med syre kan den
absorberade energin överföras till syremolekylerna och reflektion av rött ljus minskar således
(Hach, 2015).
En annan sensorapplikation för att mäta löst syrgas i en vätska fungerar enligt principen
amperometri vilket betyder att man använder sig av en anod och en katod som är åtskilda från
provet med ett gasgenomträngligt membran. Den lösta syrgasen tränger igenom membranet
och katalyseras i sensorn vilket gör att en förändring i strömstyrka kan uppmätas och på så sätt
kan syrgasnivån fastställas. Sensorn katalyserar syrgas, och således förbrukas en liten mängd
under mätningen (Hamilton, 2018). Principen för denna mätningen kan även benämnas
elektrokemiska mätceller vilka kan vara av antigen galvaniska eller av polarografisk typ
(Åmand, 2013).
Ofta används uttrycket syre i lösning, både vid beskrivning av sensorers prestanda och skrivet i
interna instruktioner, men det som då menas är syrgas i lösning. Syre (O) existerar sällan som
grundämne och således är det halten av syrgasmolekyler (O2) man i själva verket är ute efter
(Lindberg, 2018).
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2.6 Mätning av konduktivitet
Konduktivitet σ innebär elektrisk ledningsförmåga, och det är jonerna i vattnet som leder
ström. Ju högre konduktivitet desto mer joner i vattnet som i vissa fall kan innebära
föroreningar. Konduktivitet mäts i enheten siemens per centimeter (𝑆/𝑐𝑚) (Down, et al.,
2004). Rent vatten har ett värde lägre än 1 ∗ 10−7 𝑆/𝑐𝑚 men det finns lösningar med värden
upp till 1 𝑆/𝑐𝑚, dock är det vanligast att värdena anges i 𝜇𝑆/𝑐𝑚 (Down, et al., 2004). Två
elektroder förs ner i mediet, och en växelspänning mellan dem medför att det elektriska
motståndet, konduktans G, kan mätas och beräknas, Formel 1, baserat på Ohms lag, Formel 2.
Cellkonstanten K i Formel 3 beror på sensorns geometri, och framgår av den tekniska
specifikationen som medföljer. I Formel 4 multipliceras konduktansen G med cellkonstanten K
för att få fram konduktivitet σ.
Formel 1 Formel för beräkning av konduktans G

𝐺=

1
𝐼
→ 𝐺 = [𝑆]
𝑅
𝑈

Formel 2 Ohms lag

𝑈 =𝑅∗𝐼
Formel 3 Formel för beräkning av cellkonstant K

𝐾=

𝑑
[𝑐𝑚−1 ]
𝐴

Formel 4 Formel för beräkning av konduktivitet σ

𝐾𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 (𝐺) ∗ 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (𝐾) = 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝜎) [𝑆 ∗ 𝑐𝑚−1 ]
Konduktivitet är beroende av den temperatur som median det mäts i har. Ett medium under
rumstemperatur har ett visst konduktivitetsvärde, och höjs temperaturen ökar konduktiviteten
utan att ytterligare föroreningar tillförts median. Således om konduktivitet för ett media med
olika temperaturer skall jämföras måste konduktivitetsvärdet vara temperaturkorrigerat
(Down, et al., 2004).

2.7 Regelverk
Genom att studera olika regelverk och vilka möjligheter men kanske i huvudsak vilka
begräsningar de ger för implementering av ny teknik som kan tänkas svara mot tidigare ställda
frågeställningar så intervjuades inledningsvis Andreas Jakobsson, Area Manager för
beredningsavdelningen. Intervjun syftade till att på ett enkelt sätt samla information om hur
de i praktiken applicerar dessa regelverk på kravställning av exempelvis nya komponenter till
produktionsanläggningen. Fresenius Kabi sätter som krav att vid nya installationer skall SS-EN
10 204:2005 efterföljas (Jakobsson, 2018a), vilket betyder att med det levererade metalliska
materialet skall ett enligt standarden definierat som 3.1-kontrolldokument medfölja. Material
som primärt kommer att vara i kontakt med produkterna på något sätt som icke är av metallisk
karaktär bör ha ett FDA-certifikat (Jakobsson, 2018a). Tidigare har Good Manufacturing
Practice, GMP, omtalats då detta är något som tillämpas av Fresenius Kabi. På svenska
benämns detta god tillverkningssed och handlar om ett systematiskt arbetssätt
(Läkemedelsverket, 2018), vilket är en kvalitetsstyrning som således inte är något regelverk
som berör enskilda komponenter.
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2.7.1 Svensk standard SS-EN 10 204:2005
Standarden definierar de olika typerna av kontrolldokument som enligt gällande avtal mellan
köpare och leverantör skall upprättas vid leverans av metalliska varor i form av exempelvis
plåt, stång och rör, oavsett framställningsmetod (Swedish Standards Institute, 2005).
I standarden finns olika typer av kontrolldokument definierade; 3.1 är det dokument som skall
vara utställt av tillverkaren som påvisar att levererade varor överensstämmer med vad som
definierats i beställningen och anger provningsresultaten. Provningsomfattning definieras i
produktspecifikationer eller i köpeavtalet. Tillverkaren låter validera dokumentet hos
kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen (Swedish Standards Institute,
2005).

2.7.2 FDA-certifiering
För att ett material skall få vara in kontakt med de produkter som Fresenius Kabi fyller i de
olika påsarna krävs att ett certifikat medföljer. Certifikatet i sin tur kan vara utfärdat av olika
aktörer men skall i sig vara godkänt av Food and Drug Administrations, FDA (Jakobsson,
2018a). FDA är en del av den amerikanska myndigheten, United States Department of Health
and Human Services (HHS). FDA ansvarar för att sätta regler och riktlinjer syftandes till att
skydda folkhälsa och skapa säkerhet kring tillverkning, hantering och packning av livsmedel i
alla dess former. FDA genomför inte inspektioner eller certifiering av exempelvis material utan
sätter endast regler och riktlinjer för exempelvis ett materials sammansättning, egenskaper
och användningsområden (Industrial Specialties Mfg., 2015). I ursprungsspecifikationen för
konstruktion, inköp och idrifttagande av FFX-maskin exemplifieras ett antal utfärdare av FDAgodkända certifikat som kan anses godtagbara (Fresenius Kabi, 2010):
•

•

•

United States Pharmacopeia (UPS) klass 6. UPS är en global icke statlig organisation
som utför tester och standardiserar tester av produkter kopplade till läkemedels- och
bioteknikindustrin (Holland applied technologies, 2013). Om ett material har testats
enligt USP class VI så har det bland annat visat på motståndskraft mot olika salter och
alkoholer (Gottfried, 2014).
United States Department of Agriculture (USDA) reglerar tillverkning, förpackning och
hantering inom jordbruksmatindustrin, särskilt kött- fjäderfä- och äggprodukter. USDAkompatibla produkter och material skall vara dokumenterade, dokumentationen är
utformad på så sätt att det överensstämmer med FDA:s regelverk för
matkontaktmaterial (Industrial Specialties Mfg., 2015).
3-A Sanitary standards är en organisation som sätter renlighetskrav och praxis för
kommersiell utrustning och system för att bearbeta mjölkprodukter och andra
lättfördärvliga livsmedel. 3-A godkända material måste vara resistenta mot ångsterilisering, mjölkfett, syror, klor och alkaliska rengöringslösningar. Materialen som 3A godkänner skall även överensstämma med FDA:s regelverk för matkontaktmaterial
(Industrial Specialties Mfg., 2015).

Således bör material som kan komma i kontakt med glykos-, aminosyralösningen eller
fettemulsionen levereras med materialcertifikat utfärdat av exempelvis någon av ovanstående
organisationer som i sin tur kan leverera certifikat godkända av FDA.
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3 Metod
Inledningsvis skapades en projektplan samt en arbetsgång, där frågeställningarna bröts ner till
delmål. Till delmålen kopplades metoder som redovisas som ett flödesschema för respektive
frågeställning. Slutligen beskrivs hur respektive metod har nyttjats.

3.1 Arbetsgång
För att skapa bra förutsättningar för ett lyckat projekt utformades en projektplan innehållande
bland annat bakgrund, problemformulering, metoder samt målsättningar och
frågeställningarna. Som inspiration användes en bild ur läroboken Produktutveckling:
konstruktion och design (Ulrich & Eppinger, 2014), sidan 170 enligt Figur 4.
1. Klargöra problemet
•
Förståelse
•
Nedbrytning av problemet
•
Fokus på kritiska delmoment
Delproblem

2. Söka externt
•
Spetsanvändare
•
Experter
•
Patent
•
Litteratur
•
Benchmarking
Befintliga koncept

3. Söka internt
•
Individuellt
•
Grupp

Nya koncept
4. Utforska systematiskt
•
Klassifikationsträd
•
Konceptkombinationstabell
Integrerade lösningar

5. Reflektera över lösningarna och processen
•
Konstruktiv återkoppling

Figur 4 Konceptgenereringsmetoden i fem steg (Ulrich & Eppinger, 2014).

Projektplanen bearbetades tillsammans med handledare vid Fresenius Kabi och
kommunicerades mot ämnesgranskaren vid Uppsala universitet. För att få en schematisk bild
över respektive vecka och viktiga datum skapades en tidslinjal som illustrerades på en tavla,
skiss i Figur 5.
18/5
Inlämning av rapport

23/3
Inlämning av
projektplan

24/5
Slutlig inlämning
av rapport

2/5
Mellanredovisning
Möten med ämnesgranskare: v 13, 15, 17, 19 och 21

V 12

V 13–14

Uppstart
Projektplan

V 17–19

V 15–16
Marknadsundersökning

Viktning av resultat
Processkartläggning
•
Matris/kvalitetshus
•
Ritningar
•
Rutiner och instruktioner
•
Fotografier
Litteraturstudie
•
Krav och regler
•
Fakta om konduktivitet, syrgas/syrgasmätning
samt styr- och reglerteknik
Intervjuer
•
•

Specialister på regler, kravspecifikationer, inköp mm
Spetsanvändare

Figur 5 Tidslinjal över examensarbetets fortgång.
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Layoutförslag

31/5–1/6
Opponering

V 20–21
Sammanställning av resultat
Avslutning
Presentation för företaget

I syfte att skapa en tydligare bild över arbetsgången för att kunna besvara respektive
frågeställning gjordes även en schematisk bild över vilka metoder som skulle användas för
respektive steg, samt vilka delfrågor och syften som fanns för respektive metod.
Frågeställningarna illustreras med mörkblå färg, respektive steg med mellanblå och ingående
metoder med ljusblå i Figur 6 och Figur 7 nedan. Undersökningen kommer att till huvudsak ske
kvalitativt.
Processflödesanalys
- Ritningar
- Flödesscheman
- Foton
- Instruktioner

Vilka sensorer och möjligheter finns på marknaden för att
möjliggöra automation av konduktivitets- och syrgaskontroller?

Processkartläggning

Litteraturstudie
- Fakta om GMP, ISO 14644 och FDA samt andra aktuella certifieringar
- Fakta om syrgasmätning och konduktivitet
- Fakta om styr- och reglerteknik

Kravspecifikation
- Prestandakrav (flöde, temperatur, tryck,
tåla rengöringsmedlet, påväxt, livsmedel)
- Regelkrav (porer, fällning, klassning)

Intervjuer
- För att förstå processen
- För att förstå kravställningen med hänsyn till både prestanda och branschkrav
- För att få ta del av erfarenheter och kunskap från spetsanvändare och experter

Marknadsundersökning

Intervjuer
- Kartläggning av vilka sensorer för ändamålet som redan finns i produktionen
- Kontrollera vilka leverantörer som Fresenius brukar beställa ifrån
- Kontrollera med tillverkare vilka möjligheter som finns
- Rådfrågning hos spetsanvändare och experter

Litteraturstudie
- Reklam
- Kontrollera sortiment hos ordinarie leverantörer
- Kontrollera sortiment hos nya potentiella leverantörer
Viktning av resultat
- En konceptvalsmatris där kraven prioriteras och olika alternativ ställs mot varandra

Lösningsförslag

Resultat

Figur 6 Flödesschema för att besvara frågeställningen; vilka sensorer och möjligheter finns på marknaden för att
möjliggöra automation av konduktivitets- och syrgaskontroller?
Hur kan tänkta sensorer implementeras i
produktionsprocessen och vilka vinster kan göras?

Layoutförslag

Intervjuer
- Rimlighetskontroll av placering
- Fakta för att kunna beräkna vinster
Processflödesanalys
- Ritningar för att placera ut sensorerna
- Skisser
- Implementeringsförslag

Kartläggning av vinster

Intervjuer
- För framtagning av statistik
- För rimlighetskontroll

Figur 7 Flödesschema för att besvara frågeställningen; hur kan tänkta sensorer implementeras i
produktionsprocessen och vilka vinster kan göras?
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3.2 Processflödesanalys
Inledningsvis genomfördes en processflödesanalys syftande till att beskriva den
tillverkningsprocess där tidigare beskrivna kontroller genomförs och för att skapa en förståelse
för Fresenius Kabis verksamhet kopplat till den produktion där kommer att utföras.
Processflödesanalys är en metod för att dokumentera aktiviteter inom en process detaljerat,
kompakt och grafiskt som underlag för att bättre förstå processen (Olhager, 2013). Underlaget
för processflödesanalysen bestod av interna instruktioner, flödesscheman, ritningar, skisser
och foton.

3.3 Litteraturstudie
I litteraturstudien gjordes inledningsvis en kartläggning över möjliga källor. Intern
dokumentation, intervjuer och läroböcker valdes som huvudkällor. Som sökmotor för internet
identifierades nyttan av Google Scholar, och även digitala vetenskapliga arkivet, DiVA,
urskildes som användbart.
Litteraturstudien syftade i processkartläggningsskedet till att samla in fakta om styr- och
reglerteknik, syrgasmätning i vätska, konduktivitetsmätning i vätskemedia samt information
om vad de olika certifieringarna för läkemedelsföretag innebär. De huvudkällor som främst
användes var intern dokumentation och läroböcker, men även internet användes för att hitta
information om ISO-standarder, regler för renrum med mera.

3.4 Intervjuer
Under arbetet genomfördes intervjuer som del i olika moment, i huvudsak var det i
semistrukturerad form. De inledningsvisa intervjuerna i processkartläggningen syftade i till att
erhålla kunskap kopplat till initieringen av marknadsundersökningen, först för att förstå
processen och sedan för att kunna ta fram en kravspecifikation. Genom intervjuerna kunde vi
ta del av specialisters kunskap så som produktions- och kvalitetsingenjörer,
produktionstekniker, kalibreringstekniker och säljare av sensorer. I ett senare skede användes
intervjuer för att validera att det vi tagit fram lämpar sig för ändamålet samt vilka vinster som
fyllningen skulle kunna göra genom att införa dessa kontroller inline.

3.5 Viktning av resultat
För att underlätta valet av sensor bland de som nådde uppsatta krav kompletterades
kravspecifikationen med ett antal urvalskriterier. Dessa urvalskriterier behandlade främst
användarvänlighet samt andra faktorer som påverkar lämpligheten, men som inte kan
härledas till ren prestanda vilket främst tas upp i kravspecifikationen. Dessa urvalskriterier
användes för att vikta möjliga lösningar mot varandra för att slutligen rekommenderad två
sensorer.
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4 Resultat
Resultatkapitlet inleds med en processkartläggning, där processen i dagsläget beskrivs. Med
hjälp av intervjuer, ritningar och flödesscheman sammanställs data för systemet samt beskrivs
hur aktuell maskin är uppbyggd. Därefter följer marknadsundersökningen med
kravspecifikationen samt urvalskriterierna, och en redogörelse för hur sökningarna gått till.
Kapitlet avslutas med ett layoutförslag för de sensorerna som i marknadsundersökningen togs
fram som mest lämpade för respektive mätning.

4.1 Nulägesanalys – Processen i dagsläget
För att få förståelse för hur produktionen vid LVP fyllningen går till genomfördes en
processkartläggning. Analysen har genomförts genom att studera flödes- och detaljritningar,
handhavandeinstruktioner, den faktiska utrustningen samt interjuver med lämplig personal.
Omfattningen avgränsades till att analysen endast innefattar de delsystem hos
fyllningsavdelningen där de i problemformuleringen beskrivna storheterna kan mätas. De
system där produkten flödar i är i ritningsunderlag uppdelade i filteranläggning och
fyllningsanläggning och således kändes det naturligt att även göra denna uppdelning här. Enligt
bakgrundsbeskrivningen fylls trekammarpåsen med tre olika sorters media; glukos-,
aminosyralösning och fettemulsion. Således finns tre likvärdiga men åtskilda system för att
filtrera, transportera och slutligen fylla dessa medier i påsarna.

4.1.1 Data för medier som flödar i systemet
Rengöringsprocessen benämns CIP eller SIP beroende på typ, och den utförs enligt ett
villkorsstyrt tidsintervall om maximalt 72h eller när en batch är avslutad, för att rengöra rören
och säkerställa att inga rester från tidigare produkt eller rengöringsmedel finns kvar. Beroende
på marknad kan även CIP och SIP göras vid andra tillfällen. CIP inleds med en förskölj, och för
glukos- och aminosyralösning följer sedan en efterskölj och CIPen är sedan avslutad. Fett löser
sig däremot inte i vatten och i det systemet måste således rengöringsmedel användas. Det
vanligaste är en svagt blandad lutlösning, men också citronsyra samt andra mildare
rengöringsmedel förekommer (Jakobsson, 2018a). Steget med rengöringsmedlet kommer efter
försköljen, och därefter sköljs systemet två gånger med WFI innan konduktivitetsprovet tas för
att kontrollera att allt rengöringsmedel är avlägsnat och CIPen är avslutad.
Vid den process som i Tabell 2 definierats som fyllning är det glukos-, aminosyralösning och
fettemulsion i rören. I Tabell 2 sammanställs också de olika stegen och den data som finns
kopplat till dessa.
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Tabell 2 Data för medier tillhörande olika processteg i LVP fyllningen (Abedinzadeh, 2018), (Johansson, 2018),
(Grape, 2018) och (Götz, 2018).

Process
CIP
Clean In Place

SIP
Steaming in Place

Fyllning

Data
Då systemet rengörs spolas respektive delsystem (glukos, aminosyra och
fett) med upp till 700kg WFI.
WFI håller en temperatur om minst 80 ˚C men kan vara upp till 95 ˚C.
Rören som innehöll fettemulsionen kan inte rengöras med enbart vatten
ty fett är ej vattenlösligt. Rören spolas därför med WFI innehållandes 1–
1,62% lut. Vid vissa tidpunkter spolas det även med 5% citronsyra. Under
perioden 2017-05-07–2018-05-07 genomfördes totalt 488 stycken CIP på
FMCB, och 151 stycken på FFX. Detta inkluderat de extra cipar som
behövts göras och registrerats som en oplanerad störning.
Som en del i rengöringsprocessen steriliseras rören med ånga som har en
temperatur om upp till 125 ˚C under 40 minuter.
Ångaggregatet levererar ånga som är 130 ˚C och kravet för att systemet
skall anses steriliserat är att det på ett antal mätpunkter har nått en
temperatur om 121 ˚C.
Detta görs som ett tillägg efter CIP en gång i månaden eller om särskilda
behov föreligger.
Under fyllningsprocessen flödar glukos-, aminosyralösningar och
fettemulsion under ett maximalt tryck om 1 bar.
Då ventiler öppnas och stängs så kan dock tryckspikar uppstå om upp till
10 bar.

4.1.2 Primärt produktberörande material
Vid observation av utrustningen så kan det konstateras att huvuddelen av de behållare och rör
som finns hos fyllningen är av rostfritt stål, stålet är av 316L-standard med en ytfinhet om
minst Ra 0,5 (Jakobsson, 2018a). Kravet på ytfinhet syftar till att skapa så bra förutsättningar
som möjligt för rengöring. Material som är i direktkontakt med produkten, så kallade primärt
produktberörande, skall vara FDA-godkända. Genomförs komponentbyten där nya material
kommer i kontakt med produkten måste en toxikologisk utvärdering av nytt material
genomföras syftande till att visa på att näringslösningen ej kontamineras av det nya materialet
(Johansson, 2018). I systemen som är i kontakt med aminosyra- och glukoslösningen används
även PTFE (teflon), VitonTM (FKM), silikon och EPDM. Samma material används även i de system
där fettemulsionen flödar med undantag för EPDM som bryts ner av fettlösning och på så sätt
orsakas läckage samt att emulsionen kontamineras av det nedbrutna materialet (Grape, 2018).
Vid beredningsavdelningen används även FFKM i o-ringar och vid införandet gjordes en
toxikologisk utvärdering av detta material för att påvisa att det inte har någon påverkan på
produkten vid kontakt (Fresenius Kabi, 2016).

13

4.1.3 Filteranläggning FMCB
Filteranläggningen har till uppgift att som namnet förtäljer; att filtrera de olika produkterna
som kommer från bredningsavdelningen. Produkterna filtreras i olika typer av filter beroende
på vilken näringslösning det handlar om.
4.1.3.1 Filteranläggning aminosyralösning
Aminosyralösningen kommer från tankar vid beredningsavdelningen, vilket illustreras i Figur 8.
Via ledningar trycks lösningen genom två filterhus. De olika filtren fungerar enligt principen;
förfilter och finfilter där det första filtrerar grövre föroreningar och det andra filtrerar finare
föroreningar. Både framför, mellan och efter filterhusen sitter ventiler för att möjliggöra
öppning och stängning av flödet samt att kunna dränera mot avlopp. I filterhusens topp sitter
en avluftningsventil som har till uppgift att släppa ut eventuell gas, som via ventiler leds vidare
mot avlopp.

Inkommande
från beredning

Ventil

Ventil

Avluftning

Avluftning

Filterhus
Aminosyror

Ventil

Filter
Aminosyror

Ventil

Ventil

Ventil

Vidare till
fyllningsmaskin

Ventil

Mot avlopp

Figur 8 Schematisk bild över filteranläggning för aminosyralösning.

Inkommande rör från beredningen är av syrafast rostfritt stål DN 25 och ansluts mot en
avstängningsventil med en TC-koppling. Figur 9 visar på inkommande rör och
avstängningsventilen.

Figur 9 Inkommande rör från beredningsavdelningen sammankopplat med TC-koppling och avstängningsventil, samt
inkommande rör till glukosfilter.
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Figur 10 visar på att utgående rör från filterhus är av samma dimension och material som
ingående och ansluts vidare mot en slang med en TC-koppling.

Figur 10 Utgående rör från huvudfilter för aminosyralösning.

För att leda vidare aminosyralösningen mot fyllningsmaskinen används en lättböjlig slang som
visas i Figur 11. Vid vissa tillfällen korskopplas slangarna för att på så sätt växla vilken typ av
lösning som går in på vilket delsystem i fyllningsmaskinen och därmed fylls i vilket fack på
trekammarpåsen. Olika produkter har olika typ av näringslösning i de mindre respektive det
stora innerfacket.

Figur 11 Utgående rör från filterhus för aminosyralösning och anslutning med TC-koppling för slang till
fyllningsmaskin.
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4.1.3.2 Filteranläggning glukoslösning
Filteranläggningen för glukos som illustreras i Figur 12 är av likande princip som den för
aminosyralösningen. Det som skiljer anläggningarna åt är att glukoslösningen endast filtreras
genom ett filterhus.

Ventil

Avluftning

Inkommande från
beredning

Vidare till
fyllningsmaskin

Filterhus
Glukos

Ventil

Ventil

Ventil

Ventil
Ventil

Mot avlopp

Figur 12 Schematisk bild över filteranläggning för glukoslösning.

Filterhuset för glukos är sammankopplat med fyllningsmaskinen enligt samma princip som
filteranläggningen för aminosyralösning, inkommande rör är av rostfritt syrafast DN 25 och
sammankopplas med filterhuset med en TC-koppling. Utgående rör sammankopplas också
med en TC-koppling med den slang som används för att förena filteranläggningen med
fyllningsmaskinen. I Figur 13 visas filteranläggningen i sin helhet, med inkommande rör till
vänster och utgående slang till höger i bilden.

Figur 13 Filteranläggning för glukoslösning i sin helhet med inkommande rostfritt rör till vänster och utgående slang
till höger i bilden.
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4.1.4 Fyllningsmaskin FMCB
Efter att medierna har passerat respektive filteranläggning kopplas de via slangar ihop med
fyllningsmaskinen. Den principiella funktionen för fyllningsmaskinen illustreras i Figur 14. De
tre medierna förgrenas via ett antal ventiler och filter upp i två ledningar. Dessa ledningar
ansluts sedan till två uppsättning fyllningsnålar. Att förgrena ledningarna för medierna syftar
till att kunna fylla två påsar samtidigt.
Då CIP och SIP genomförs dockas anslutningar mot fyllningsnålar så att de medier som spolas i
systemet under cykeln även dräneras mot avlopp via fyllningsnålarna. En vakuumanläggning
sammankopplas vid flertalet anslutningar i systemet i syfte att tillse att spolning och dränering
blir tillfredställande. Dränageslangar från respektive produkt samlas till en gemensam ventil
som kan öppnas för att ta ut media ämnat för diverse prover. Således kan prover tas för att
exempelvis säkerställa att respektive system för; glykos-, aminosyralösning och fettemulsion är
helt fritt från rengöringsämnen eller andra föroreningar.
Glukoslösning

Aminosyralösning

Fettemulsion

Ledningar, ventiler
m.m.

Ledningar, ventiler
m.m.

Ledningar, ventiler
m.m.

Vakuum

Fyllningsnålar

Fyllningsnålar

3 x ventiler för provtagning

Avlopp

Figur 14 Schematisk bild över fyllningsmaskin FMCB.

4.1.5 Kontroll av syrgashalt i lösning
I dagsläget genomförs ett stort antal kontroller före, under och efter att en batch tillverkas. En
del av dessa kontroller är sammanhörande med det som beskrivs under rubriken 1.3
problembeskrivning. De mätningar som görs och de gränsvärden som är gällande för
respektive kontroll beskrivs i företagets handhavandeinstruktioner. Relevanta mätvärden har
uppförts i Tabell 3. Prover för att genomföra mätning av syrgas i lösning tas alltid vid
tillverkningsstart av en ny batch samt vid olika intervall beroende på tillverkningssätt
(Fresenius Kabi, 2018a). Vid mätning av syrgashalten i aminosyra- och glukoslösningen plockas
en påse ut ur produktion och en kanyl sticks genom plasten för att suga upp lösningen som
pumpas genom mätutrustningen. Då mätvärdet stabiliserats antecknas syrgashalten och påsen
kasseras.
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Tabell 3 Aktuella gränsvärden för IPC -mätningar av syrgas i lösning (Fresenius Kabi, 2017).

Aminosyra

Syrgas i lösning
450 ppb / 500 ppb
Åtgärdsgräns / Acceptansgräns

Glukos

1900 ppb / 2000 ppb
Åtgärdsgräns / Acceptansgräns

4.1.6 Sköljprov och konduktivitetstest
Sköljprovet tas på baksidan av fyllningsmaskin FMCB, och det är på sköljprovet det sedan görs
ett konduktivitetstest. Figur 15 visar ett urklipp från ritningen (Fresenius Kabi, 2018g) för
aktuell placering, samt hur detta förhåller sig till tidigare schematisk bild över fyllningsmaskin
FMCB i Figur 14. Resterande del av ritningen har utelämnats av sekretesskäl.

3 x dränering för provtagning
Avlopp

Figur 15 Placering av konduktivitetsmätare vid fyllningen.

I figuren syns markerat med gult rören för WFI från rengöring av fettemulsionsnålarna, och i
den röda ringen finns pipan som provet tas från. FMCB-maskinerna är byggda vid olika
tidpunkt och kan därför ha olika utformning men principen är densamma för alla. Det som
främst skiljer dem åt är att rördragningarna inte är identiska och därmed kan utrymmet variera
i storlek.
Sköljprovet tas som ett steg i CIP, och maskinen säger till när den är framme vid det steget i
programmet. Operatören väljer själv hur länge vattnet ska spola och den vanligaste
inställningen är 30-60s beroende på om operatören är ensam och behöver hinna runt eller om
de är två och det finns möjlighet att hjälpas åt att trycka på knappen samt samla upp provet
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samtidigt. Det går även att välja 0s om det av någon anledning inte ska tas ett sköljprov. WFIn
som rinner ut är ca 80°C och därför används ett verktyg, vilket visas i Figur 16, så att
operatören inte behöver hålla flaskan med händerna. I Figur 17 syns hur verktyget används.

Figur 16 Flaskhållare för uppsamling av sköljprovet.

Figur 17 Uppsamling av sköljprov vid lina 2.

Vid provtagningen bärs skyddsglasögon eftersom varmt WFI kan skvätta då ventilen är öppen.
Overallen anses smutsig om vatten stänker upp från golvet eller utrustningen och måste
således bytas. Att byta dräkt tar ungefär 4 minuter och görs i omklädningsrummet enligt en
särskild procedur i syfte att motverka kontaminering. Figur 18 illustrerar en operatör efter
sköljprovet, som är immig på glasögonen av det varma vattnet och overallen är nedskvätt från
topp till tå, särskilt på benen. Alla operatörer använder inte verktyget, och maskinerna är
individuella avseende munstyckets spridningsbild. Vattnet som hamnar på golvet måste
skrapas ner i avloppet. Några av linorna har golvbrunnen under pipan där provet tas, andra har
vid sidan om men på samtliga behöver golvet skrapas eftersom pipan sitter relativt högt upp
och vattnet träffar mycket utrustning och därmed skvätter åt sidorna. Vattenmängden beror
av tiden för sköljprovet som operatören har valt. Är tiden inställd på 60s kommer mer vatten
på golvet än vid 30s och det tar således längre tid att skrapa upp det.
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Figur 18 Operatör efter sköljprovet.

Flaskan är varm och blöt så operatören använder dubbla servetter för att ta lös den ur
verktyget i Figur 19. Efter steget med sköljprovet fortsätter CIP-programmet vilket sköter sig
själv.

Figur 19 Operatören tar lös flaskan från verktyget.

Operatören tar med sig flaskan med provet till ett annat rum och gör ett konduktivitetstest.
Provtagningen visas i Figur 20, och värdet får inte överstiga 1 𝜇𝑆/𝑐𝑚. Sköljprovet destrueras
sedan i en vanlig diskho och flaskan slängs.
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Figur 20 Mätning av konduktivitet i sköljprovet.

Hela konduktivitetstestet inklusive förflyttning till provtagningsrummet tar ungefär 4min
totalt, om inte sköljsteget i CIP-programmet tas med. Det är således själva sköljprovssteget om
vanligen 30-60s som upptar tid i processen, och att skrapa golv, gå iväg till
provtagningsrummet samt eventuellt byta overall tar tid som operatören skulle kunna
spendera på andra uppgifter, men gör inte så att processen avstannar.

4.1.7 Befintliga sensorer och leverantörer
Vid de olika avdelningarna hos Fresenius Kabi i Uppsala finns redan instrument och sensorer
för mätning av konduktivitet och syrgas i lösning. För att ta reda på data om dessa
genomfördes en intervju med kalibreringstekniker Johan Jernqvist (Jernqvist, 2018) som sökte i
den interna databasen, och för beredningen bidrog Area Manager Andreas Jakobsson
(Jakobsson, 2018b) med en mailkonversation. Även två interna instruktioner användes för
faktainsamling (Fresenius Kabi, 2017) (Fresenius Kabi, 2018e).
Instrumenteten finns både som sensorer med tillbehör för att mäta inline och som kompletta
analysinstrument för att undersöka enskilda prov. Tillverkare, modell på sensor och instrument
samt för vilken applikation de används till redovisas i Tabell 4.
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Tabell 4 Befintliga sensorer vid Fresenius Kabi i Uppsala (Jakobsson, 2018b), (Jernqvist, 2018), (Fresenius Kabi,
2018e), (Fresenius Kabi, 2017).

Avdelning
Konduktivitet
Beredningen
Fyllningen

Applikation

Tillverkare

Modell

Analysinstrument
för enskilda prov

Metrohm

Fyllningen

Analysinstrument
för enskilda prov
Inline-mätning av
WFI

Metrohm

912 Conductometer, laboratory
version tillsammans med
856 Conductivity Module
712 Conductometer

Inline-mätning av
WFI med 1 % NaOH

Emerson

Beredningen

Beredningen

Pilotplantan

Analysinstrument
för enskilda prov
Steriliseringen Inline-mätning av
WFI
Steriliseringen Inline-mätning av
WFI

Syrgas i lösning
Fyllningen
Analysinstrument
för enskilda prov
Beredningen
Analysinstrument
för enskilda prov
Pilotplantan
Fyllningen

Analysinstrument
för enskilda prov

Hach

Mettler Toledo

Polymetron 8394 2EL contact
cond. Sensor tillsammans med
Polymetron Model
9125 Conductivity/Resistivity
Measurement
Rosemount™ 225 PUR-Sense™
Toroidal Conductivity Sensor
tillsammans med Rosemount™
1056 Intelligent Four-Wire
Transmitter
SG7 – SevenGo pro™

Endress+Hauser Condumax CLS16D med
omvandlare liquiline CM442R och
kabel SYK10-A051
Mettler Toledo Modell okänd. Testades men
valdes bort till förmån för
Condumax från Endress+Hauser
(Carlén, 2018).
Mettler Toledo
Hach

Mettler Toledo

OptiOx SG9 tillsammans med
pump av märket Masterflex® L/S
Orbisphere modell 3650
tillsammans med sensor 31 120
och sensor A1100-00S
Seven2Go pro tillsammans med
pump av märket Masterflex® L/S

För tillfället finns ingen mätning av syrgas i lösning inline vid någon av avdelningarna vid
Fresenius Kabi i Uppsala. Försök har gjorts tidigare vid beredningen (Jakobsson, 2018a), men
dessa sensorer klarade inte den höga temperaturen under så lång tid som krävdes. SIP
genomförs under en längre tid vid det aktuella placeringsstället för dessa sensorer, i syfte att
hela systemet skulle komma upp i rätt temperatur och steriliseras vilket medförde att
sensorerna blev defekta. I fyllningen kan detta problem motverkas genom att krav 4.2.1.2.2,
klara av en temperatur om 130 ˚C under 40 minuter uppfylls.
När konduktivitetsmätning inline infördes vid steriliseringen provades två olika sensorer, varav
den ena valdes som slutlig lösning. Anledningen till att den från Endress+Hauser valdes var att
enkelhet eftersträvades och de avgörande egenskaperna var att; logiken i sensorn var
gynnsammare, den är displaylös, den har rätt fattning och kalibreringsförandet var enklare
(Carlén, 2018). Vilken modell som provades från Mettler Toledo framkommer tyvärr inte.
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4.2 Marknadsundersökning
Inledningsvis i marknadsundersökningen sammanställdes ingående data och erfarenheter till
en kravspecifikation. Data som användes i kravspecifikationen kommer i huvudsak från
processkartläggningen och Tabell 2 som presenterar de data som finns kopplat till den process
där i problemformuleringen beskrivna storheter önskas mäta. Ytterligare data har hämtats från
en specifikation som Fresenius Kabi har tagit fram för att kravställa en fyllningsmaskin för
enkammarpåsar (Fresenius Kabi, 2010). Maskinen är nu installerad i den miljö där en
implementering av tänkta sensorer kan tänkas ske. Förutom en kravspecifikation togs även en
rad urvalskriterier fram i syfte att särskilja möjliga lösningar om ett läge uppstår där flera
sensorer uppfyller kraven för möjlig implementering. Därefter gjordes en intern undersökning
för att i första hand välja en sensor eller leverantör som tidigare finns upphandlad, om denna
uppfyller kraven. I syfte att vidga vyn gjordes även en benchmarking i syfte att hitta den bäst
lämpade sensorn.

4.2.1 Kravspecifikation
Definitioner och begrepp är hämtade ur Produktutveckling: konstruktion och design (Ulrich &
Eppinger, 2014) kapitel 6. I Tabell 5 listas de generella kraven som gäller både en sensor för
mätning av syrgashalten i lösning samt konduktivitetsmätningen efter CIP.
Tabell 5 Matris utvisande generella krav för sensor.

4.2.1.1
4.2.1.1.1
4.2.1.1.2
4.2.1.1.3
4.2.1.1.4

4.2.1.1.5
4.2.1.2
4.2.1.2.1
4.2.1.2.2
4.2.1.2.3
4.2.1.2.4
4.2.1.3
4.2.1.3.1

4.2.1.3.2

Generella krav för kapacitet och prestanda
Arbeta under kontinuerligt tryck om 1 bar.
Klara tryckspikar upp till 10 bar.
Operera i ett C-klassat rum med normaltemperatur om 15–25 °C.
Tätningar av sensorer som kan komma att vara i kontakt med glykos-,
aminosyralösning och fettemulsion skall vara av FDA-godkända
tätningsmaterial; PTFE (teflon), FKM (VitonTM), FFKM (Kalrez®), silikon och
EPDM (ej fettemulsionen).
Metalliska material skall vara av rostfritt syrafast 316L och med en
elektropolerad yta som har en ytfinhet om minst Ra 0,5.
Rengöringskrav
Klara av en temperatur om 80 ˚C under upp till en timme.
Klara av en temperatur om 130 ˚C under 40 minuter.
Motstå natriumhydroxid och kaliumhydroxid (lut) samt citronsyra.
Motstå rengöring med 70 % etanol av utvändig sensorenhet.
Dokumentationskrav
Material som kan vara att komma i kontakt med glukos-, aminosyralösning
eller fettemulsion skall kunna levereras med FDA-godkända materialcertifikat,
av exempelvis typen:
• USP Class VI
• USDA
• 3-A
Om sensor skall levereras med stålmaterial, skall detta kunna levereras med
3.1 certifikat enligt SS-EN 10 204.
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Kraven för mätning av konduktivitet som finns redovisade i Tabell 6 tillsammans med de
generella krav som finns i Tabell 5 används som underlag inför marknadsundersökningen.
Tabell 6 Matris utvisande specifika krav för sensor för konduktivitetsmätning.

4.2.1.4
4.2.1.4.1
4.2.1.4.2

4.2.1.4.3

Kapacitet och prestandakrav för konduktivitetsmätning
Mätområde 1 𝜇𝑆/𝑐𝑚 till 100 𝜇𝑆/𝑐𝑚.
Mätningarna skall vara temperaturkompenserade syftandes till att erhålla
relevanta värden då konduktivitet mäts på olika ställen i WFI-slingan och
således vid olika temperaturer.
Mäta temperatur 18 ˚C -100 ˚C.

Det krav för mätning av syrgashalt i lösning som finns redovisat i Tabell 7 tillsammans med de
generella kraven som finns i Tabell 5 används som underlag till produktsökningen.
Tabell 7 Matris utvisande specifika krav för sensor för syrgasmätning i lösning.

4.2.1.5

Kapacitet och prestandakrav för mätning av syrgas i lösning

4.2.1.5.1

Mätområde 200 ppb till 4000 ppb.

4.2.2 Urvalskriterier
Förutom de krav som ställs på sensorerna valdes ett antal urvalskriterier i syfte att vikta de
möjliga lösningarna mot varandra och på så vis komma till ett beslut. En strävan har funnits att
hålla nere antalet krav samt kravens omfattning i syfte att utöka urvalet, och istället har kraven
kompletterats med urvalskriterier.
Nedan följer dessa utan inbördes ordning:
• Från tidigare leverantör
• Sensor som redan används, alt. en närbesläktad
• Försvarbar livscykel med hänsyn till hållbar utveckling
• Mätnoggrannhet
• Underhållsmässighet
• Kalibreringsförfarande
Det finns en rad fördelar med att välja en sensor, eller åtminstone en leverantör som använts
tidigare. Fördelarna med att välja en befintlig sensor eller en sensor från samma familj som
använts tidigare är att rutiner och lager för reservdelar redan finns, kalibreringsteknikerna har
rätt instrument och utbildning samt att serviceavtal redan finns skrivna för att nämna några
vinster. Att välja samma leverantör som tidigare använts medför att vägarna för upphandling
redan finns upptrampade, en leverantörssamverkan redan kan vara påbörjad i syfte att uppnå
synergier för båda parter samt att en leverantör är beprövad och mindre mått av
kvalitetssäkring än med en helt obeprövad leverantör krävs. Vidare kan man när säljare eller
teknisk personal från aktuellt företag finns på plats hos Fresenius Kabi även vidta flera åtgärder
vid samma tillfälle, avseende underhåll med mera, när personalen ändå finns på plats. Att välja
en befintlig leverantör bedöms således korta ledtiden avsevärt samt förbättra underhållet.
Dock för att inte bli för smala i urvalet då andra leverantörer kan ha bättre teknik gjordes en
benchmarking.
Med hållbar utveckling menas att sensorn ska vara tillverkad med hänsyn till ekonomi, miljö
och sociala aspekter. Underhållet förväntas vara minimalt mer än kalibrering så detta bedöms
24

inte som en miljöaspekt. Däremot tas hänsyn till sensorns livslängd då en längre livslängd är en
fördel utifrån många synvinklar. Fresenius Kabi arbetar ständigt med att förbättra detta
område och för dem är hållbar utveckling ett av kärnvärdena vid företaget.
Mätnoggrannhet anses inte som en av de viktigaste parametrarna då inget särskilt krav
föreligger. Det samma gäller underhållsmässighet och kalibreringsförfarande. Däremot är det
en fördel om dessa egenskaper är goda. Mätnoggrannheten på befintlig mätare för
konduktivitet är 0,1 µS, och således inte speciellt precis.

4.2.3 Produktsökning
Under produktsökning undersöktes vilka möjligheter som finns i branschen genom att studera
reklam, befintliga leverantörer samt nya potentiella leverantörers hemsidor. För att ta fram
lämpliga sökord gjordes en dekonstruktion av det initiala arbetsområdet vilket redovisas
nedan:
•

Automatisering av kvalitetskontroller i renrumsmiljö
o Sensorer
▪ Konduktivitet
▪ Syrgashalt
• Syrgashalt i lösning
o Automatiserad produktion
▪ Inline och online
▪ CIP och SIP
o Krav/regelverk i renrum
▪ Läkemedel
• FDA
o Branschanpassade leverantörer
▪ Farmaceutisk industri
▪ Läkemedelsindustri

Ur dekonstruktionen togs lämpliga sökord fram både på engelska och svenska. I Tabell 8
redovisas de sökord som används för att söka efter lämpliga produkter för att svara på de
tidigare ställda frågeställningarna.
Tabell 8 Kategorisering av sökord på svenska och engelska för produktsökning.

Kategori
Gemensamma

Konduktivitetsmätning
Syrgas i lösning

Svenska
Sensor, inline,
läkemedelsindustri,
farmaceutiskindustri,
processanalys, CIP, SIP
Konduktivitet
Löst syre/syrgas

Engelska
Sensor, online, pharmaceutical,
process analysis, CIP, SIP

Conductivity
Liquid dissolved oxygen (LDO),
Dissolved oxygen (DO)

Sökningarna syftade till att hitta vilka möjligheter det finns på marknaden för att mäta de i
problembeskrivningen beskrivna storheterna och således automatisera dessa men även vilka
begränsningar de eventuella sensorerna kan komma att ha på den process där de kan tänkas
implementeras. Sensorerna för detta ändamål är kravställda under rubriken 4.2.1
Kravspecifikation. När sökningen genomfördes kontrollerades lämpliga sensorer mot
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kravspecifikationen och endast de som uppfyller kravspecifikationen fördes upp i Bilaga 1 –
Förteckning över sensorer för mätning av syrgas i lösning respektive Bilaga 2 – Förteckning
över sensorer för mätning av konduktivitet. Sökningarna redovisas i Tabell 9 där bland annat
datumet som sökningen genomfördes tillsammans med sökmotor och sökfras finns uppfört för
varje sökning.
Tabell 9 Beskrivning och numrering av de sökningar som genomfördes syftande till att undersöka marknaden av
sensorer lämpliga för att mäta syrgas i lösning samt konduktivitet enligt ställda krav.

Numrering
av sökning

Sökfras

Syrgas i lösning
1.
Läkemedelsindustri sensor "löst
syre"
2.
Läkemedelsindustri sensor "löst
syrgas"
3.
Sensor CIP ”löst syre”
4.
Sensor CIP ”löst syrgas”
5.
Sensor pharmaceutical "liquid
dissolved oxygen"
6.
Sensor pharmaceutical "LDO
sensor"
7.
löst syre site:
https://www.metrohm.com/sv-se/
8.
Dissolved oxygen
9.
Löst syre
10.
Dissolved oxygen
Konduktivitet
11.
sensor conductivity SIP CIP

Sökmotor

Antal
träffar

Datum

Google.se

122

2018-04-13

Google.se

2

2018-04-13

Google.se
Google.se
Google.se

294
4
517

2018-04-16
2018-04-16
2018-04-17

Google.se

556

2018-04-18

Google.se

1

2018-04-18

emerson.com/
sv-se
mt.com/se/sv
se.hach.com/

16

2018-04-19

239
57

2018-04-20
2018-04-20

Google.se

217 000

2018-04-20

4.2.3.1 Sensor för mätning av syrgas i lösning
Inledningsvis avgränsades sökning efter lämplig sensor för mätning av syrgas i lösning till att
endast innefatta hemsidor på svenska i syfte att få träffar på sensorer som troligtvis kan köpas
via svenska återförsäljare. Därefter görs sökningar på engelska för att på så sätt även leta efter
lämpliga sensorer från utländska leverantörer och tillverkare. Lämpliga sensorer som
uppkommer initialt och även uppkommer i senare sökningar redovisas i den sökningen där den
först uppkom. Redovisningen i Tabell 9 syftar till att visa på hur sökningen genomfördes och
hur många träffar som analyserats samt vilka avgränsningar som gjordes. Slutligen genomförs
sökningar hos de tillverkare som tidigare levererat mätutrustning för att mäta konduktivitet
och syrgas i lösning till företaget. Tidsaspekten för denna del i examensarbetet leder till att
sökningarna begränsas till ovannämnda.
Lämpliga sensorer för mätning av syrgas i lösning sammanställs i Bilaga 1 – Förteckning över
sensorer för mätning av syrgas i lösning.
Sett till den kontinuerliga tillverkningsprocess som Fresenius bedriver anses de sensorer som
fungerar enligt en amperometriska funktionsprincip som ej lämpliga ty kalibreringsförfarandet
tar långt tid och måste göras med sensorn ansluten i det utrymme den skall brukas. De optiska
sensorerna kan kalibreras och därefter förvaras ej spänningssatta vilket gör att de lämpar sig
bättre för den typ av produktions som sker hos LVP fyllningen. Sett till de resterande
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sensorerna så är det endast Digital oxygen sensor Memosens COS81D som levereras av en
sedan tidigare känd leverantör för företaget, således anses den sensorn som mest lämplig att
implementera. Sett till resterande urvalskriterier anses sensorerna likvärdiga vilket leder till att
skillnad i kalibreringsförfarande beroende på sensorns funktionsprincip samt att
Endress+Hauser sedan tidigare levererat till företaget att Digital oxygen sensor Memosens
COS81D föreslås som mest lämplig för att implementera.
4.2.3.2 Sensor för konduktivitet
Vid sökningen av sensorer för konduktivitet undersöktes inledningsvis de som redan används
inline av Fresenius Kabi i Uppsala, samt de från Mettler Toledo som förmodas ha provats vid
steriliseringen eftersom Mettler levererar analysinstrument för enskilda konduktivitetsprov vid
Fresenius Kabi, alltså de som sker offline. Mettler har fyra potentiella sensorer i sortimentet
varav alla undersöktes. Totalt gav undersökningen internt åtta sensorer för
konduktivitetsmätning varav fem ansågs lämpliga för ändamålet vid fyllningsavdelningen. För
att kontrollera om det på marknaden finns andra bättre sensorer gjordes även en
Googlesökningar med ett stort antal träffar, varav de första två sidorna undersöktes. Detta
resulterade i ytterligare fyra möjliga sensorer. På grund av tidsaspekten, samt fördelarna med
att välja en sensor som redan används vid en annan avdelning om den uppfyller ställda krav
togs beslut om att inte undersöka ytterligare alternativ. Av de totalt elva sensorer som
undersöktes uppfyllde fyra kraven; Condumax CLS16D (digital) och Condumax CLS16 (analog)
från Endress+Hauser samt InPro 7001 och InPro 7002 från Mettler Toledo. Vidare beskrev Area
Manager Oscar Carlén (Carlén, 2018) att vid införandet av konduktivitetsmätning vid
steriliseringen provades sensorer från både Endress+Hauser och Mettler Toledo, men valet föll
på just Condumax CLS16D då den uppfattades framförallt mer användarvänlig än de som vid
det tillfället provades från Mettler Toledo.
Lämpliga sensorer för mätning av konduktivitet sammanställs i Bilaga 2 – Förteckning över
sensorer för mätning av konduktivitet.
Av de fyra sensorerna som uppfyllde kraven kommer alla från leverantörer som tidigare
använts, varav en av modellerna används av en annan avdelning i dagsläget. Detta gör att valet
således faller på denna sensor; Condumax CLS16D.

4.3 Layoutförslag
Syftandes till att beskriva hur valda sensorer kan implementeras och i huvudsak var i processen
de bör införas utformades ett layoutförslag. I dessa layoutförslag ges en lösning för placering
av sensorerna samt med vilken utrustning med hjälp av bilder och illustrationer för respektive
sensor.

4.3.1 Installationsförslag för mätning av syrgas i lösning
I bakgrundsbeskrivningen framställs vinsten med att implementera en sensor för att mäta och
övervaka syrgashalten i lösningen. Sensorns primära tillämpning kommer att vara kontinuerlig
övervakning av syrgashalten och därigenom en förenklad felsökning om gränsvärdet för löst
syrgas överskrids. För att med en sensor kunna göra en adekvat avgränsning i
felsökningsarbetet bör den vara placerad tidigt i inflödet av glukos- och aminosyralösning hos
fyllningsavdelningen. Således kan en enkel avgränsning göras under felsökningen syftandes till
att svara på om den ökade syrgashalten beror på felfunktion på fyllningsavdelningen eller
beredningsavdelningen.
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Om gasbubblor fastnar på membranet kan en felfunktion uppstå och sensorn kan visa felaktiga
mätvärden. Genom att montera sensorn enligt monteringsinstruktionen minskas risken för att
gasbubblor fastnar på sensormembranet och således också att felfunktion uppstår. På
filterhusen sitter en avluftningsventil och vilken medför att andelen gasbubblor minskar efter
filterhuset.
I Figur 21 illustreras de två alternativen som framställs ovan, fördelen med att montera
sensorn innan filterhusen är att felsökningen förenklas genom att en tydligare avgränsning kan
göras mot beredningsavdelningen. Nackdelen är att de eventuella gasbubblor som finns i
systemet kan fastna på sensorn och orsaka felaktiga mätningar. Denna felfunktion kan
undvikas om sensorn istället placeras efter filterhusen men då kan inte avgränsningen göras
vid felsökning hur vida en förhöjd syrgashalt orsakats av beredningsavdelningen eller
fyllningsavdelningens filterhus.
Ventil

Avluftning

Inkommande från
beredning

Vidare till
fyllningsmaskin

Filterhus
Glukos

Ventil

Ventil

Ventil

Ventil

Ventil

Mot avlopp

Sensor

Sensor

Inkommande från
beredning

Ventil

Ventil

Avluftning

Avluftning

Filterhus
Aminosyror

Ventil

Ventil

Ventil

Vidare till
fyllningsmaskin

Filter
Aminosyror

Ventil

Ventil

Mot avlopp

Figur 21 Placeringsalternativ för sensor för mätning av syrgas i lösning i filteranläggningar för aminosyra- och
glukoslösning.

Filterhusen på varje lina sitter monterade mot en vägg där gott om utrymme finns för
implementering av ytterligare utrustning. Figur 22 visar på den faktiska installationen av ett
filterhus för glukoslösning. De röda ringarna markerar de identifierade möjliga placeringarna
för en sensor som mäter syrgas i lösning vilket även illustreras schematiskt i Figur 21.

28

Figur 22 Filterhus för glukoslösning där de röda ringarna belyser tänkta placeringar av sensorer för mätning av löst
syrgas.

Anslutningarna mot filterhuset är TC-kopplingar vilket nyttjas för relativt enkel omkoppling då
systemen korskopplas. Endress+Hauser levererar ett sensorhus som är anpassat för anslutning
med TC-kopplingar (Endress+Hauser, 2017b), vilket visas i Figur 23 nedan. Huset är avsett för
montering av sensorer där rördiametrarna är mindre och där sensorn inte kan eller bör
monteras direkt på röret. Sensorhuset rekommenderas i den installationsinstruktion som finns
tillgänglig via dokumentationen kopplat till vald sensor (Endress+Hauser, 2017a). Adaptern
uppfyller de generella krav som redovisas i Tabell 5 och som togs fram inför
marknadsundersökningen (Endress+Hauser, 2017b).

Figur 23 Sensorhus illustrerat i bild och ritning från Endress+Hauser för montering med TC-koppling.
(Endress+Hauser, 2017b).
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Enligt problembeskrivningen skall sensorn bland annat förenkla felsökning och i huvudsak
avgränsa mellan beredningsavdelningen respektive fyllningsavdelningen. Placeras då sensorn
efter filterhuset måste ytterligare felsökning genomföras vid filterhuset för att på så sätt
avgränsa vid felsökning. Problematiken med luftbubblor på sensorhuvudet kan minskas om
sensorn placeras efter filterhuset och dess avluftning, dock kan lösningarna anses relativt
gasfria då de kommer till fyllningsavdelningen (Grape, 2018b) och vinsten med att ha sensorn
innan filterhuset vara av stor vikt kopplat till felsökning. Således förespråkas en montering av
sensor innan filterhuset men om problem uppkommer med gasbubblor på sensorhuvudet kan
sensorn med enkelhet flyttas till efter filterhuset.

4.3.2 Installationsförslag för mätning av konduktivitet
Sensorn för mätning av konduktivitet är sekundärt produktberörande då den sitter i systemet
för CIP och SIP. För tillfället görs denna mätning manuellt, vilket är ett förfarande man
fortfarande vill ha möjlighet att nyttja i syfte att kunna ta månadsprover vilket ska göras och
skickas på kontroll, samt vid eventuellt felfunktion hos sensorn. Detta innebär således att man
vid installation bör ta hänsyn till att detta ska behållas precis som i dagsläget. Eftersom syftet
är att verifiera systemets renhet efter rengöring är det rimligt att placera inlinemätningen i
likhet med var den manuella kontrollen sker; i slutet av systemet i närheten av avloppet enligt
Figur 15. Vid denna position förefaller det finnas tillräckligt med plats för att antingen bygga på
pipan med sensorpåbyggnaden och flytta utloppet närmare golvet, alternativt placera sensorn
på angränsande rör.
I Figur 24 och Figur 25 syns bilder från FMCB-maskinerna på lina 5, 1 och 2. Bilderna är tagna
på baksidan av fyllstationen. Det är den inre pipan som sköljprovet rinner ut ur, och således
där flaskan anbringas manuellt för att sedan medföra provet till konduktivitetsmätaren.

Figur 24 Lina 5. Tappställe markerat med röd ring. Vid CIP är det den inre pipan som används till sköljprov från
systemet med fettemulsion.
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Figur 25 Lina 1 och 2. På bilden med lina 2 tas ett sköljprov; flaska samt verktyg syns i bilden.

Figur 26 illustrerar hur ritningen för aktuellt område ser ut. Även här syns det att utrymme
finns.

Figur 26 Urklipp ur ritning. Ringen markerar piporna (Fresenius Kabi , 2008). Notera att det nedanför finns gott
om utrymme.

Den valda sensorn finns redan vid anläggningen men vid steriliseringsavdelningen. För att få
ett förslag på möjligt installationssätt har denna dokumenterats i Figur 27.
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Figur 27 Condumax CLS16D med TC-koppling, samt omvandlare liquline CM442R och kabel SYK10-A051 (Carlén,
2018).

Figur 28 visar ett förslag på lösning. Sensorn placeras efter ventilen genom att pipan förlängs.
Fördelen med denna lösning är att den kräver minimal ombyggnad och tidigare manuella
arbetssätt kan fortfarande användas som reservförfarande, samt för månadsprover. Att pipan
fortfarande sköljs varje gång ett sköljprov tas ses som en fördel då risken för en förändring av
månadsprovet minskar eftersom pipan sköljs lika ofta som tidigare. Nackdelen med detta
förslag är att vatten fortfarande hamnar på golvet vilket innebär att det måste skrapas. Detta
kan dock enkelt avhjälpas med ett uppsamlingskärl i likhet med prototyplösningen på lina 8
enligt Figur 29.

Nytt rör
Figur 28 Monteringsförslag konduktivitetssensor.
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Figur 29 Uppsamlingskärl för WFI till avlopp vid lina 8.

Att beakta är att flödet måste gå mot sensorn och inte ifrån, enligt den tekniska
specifikationen från tillverkaren (Endress+Hauser, 2014) vilket illustreras av Figur 30.

Figur 30 Installationsanvisning för Condumax CLS16D från tillverkaren (Endress+Hauser, 2014).

4.4 Sammanfattning av resultat.
För mätning av syrgas i lösning föreslås Endress+Hauser Digital oxygen sensor Memosens
COS81D som mest lämplig att implementera. Genom sökningar enligt Tabell 9 så hittades sju
sensorer som enligt kravspecifikationen kan fungera för mätning av syrgas i lösning i den
studerade processen. Genom att undersöka respektives sensors för- och nackdelar kopplat till
de formulerade urvalskriterierna ansågs Endress+Hauser Digital oxygen sensor Memosens
COS81D som mest lämplig för implementering.
Enligt given problemformulering togs ett layoutförslag fram där en monteringsmodul anpassad
för de hygieniska krav som processen ställer tillsammans med sensorn föreslås att monteras
med TC-kopplingar på inkommande rör hos fyllningsavdelningen. Monteringen ger bästa
möjliga avgränsning vid felsökningsarbete och övervakar således inkommande aminosyra- och
glukoslösning där lösningen ej påverkats av fyllningsavdelningens utrustning.
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För konduktivitetstest inline undersöktes elva sensorer. Undersökningen internt gav åtta
sensorer, varav fem ansågs lämpliga för ändamålet vid fyllningsavdelningen. För att kontrollera
om det på marknaden finns andra alternativ med högre prestanda gjordes även en
Googlesökningar som resulterade i ytterligare fyra möjliga sensorer. På grund av tidsaspekten,
samt fördelarna med att välja en sensor som redan används vid en annan avdelning om den
uppfyller ställda krav togs beslut om att inte undersöka ytterligare alternativ. Av de totalt elva
sensorer som undersöktes uppfyllde fyra kraven, varav Condumax CLS16D slutligen valdes.
Denna bör placeras i anslutning till befintlig position för sköljprov. Vid denna position finns gott
om plats, och installationen kan enkelt göras genom att förlänga pipan vilket medger att det
manuella förfarandet kvarstår, vilket är ett krav då månadsprover måste kunna tas. Genom att
leda WFIn genom pipan vid varje sköljprov precis som tidigare undviks kontaminering av
månadsprov som skulle kunna uppstå på grund av att den inte används, och förfarandet blir
som tidigare vilket leder till en relevant uppföljning då systemet inte förändrats. Nackdelen
med detta förslag är att det fortfarande innebär att vatten kommer på golvet och det måste
således fortfarande skrapas. En lösning på detta problem vore att även installera en ho, i likhet
med vid lina 8, vilket visas i Figur 29.
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5 Analys
I analysen beskrivs inledningsvis en möjlighetsanalys för respektive sensor, därefter redovisas
potentiella vinster med att införa automation av i bakgrunden beskrivna kontroller samt
kostnader, och därefter beskrivs mätning, handhavande och kalibrering av en digital sensor.
Kapitlet avslutas med ett förslag på tillvägagångssätt för implementering.

5.1 Möjlighetsanalys
För att belysa möjligheterna till att automatisera tidigare beskrivna mätningar men även vilka
begränsningar som finns kopplat till detta har en möjlighetsanalys gjorts för respektive
applikation. Gemensamt för båda mätningarna är att de inte påverkar ledtiden varken positivt
eller negativt för en påse då produktionslinorna är aktiva. Däremot minskas arbetsbördan
vilket mest tydligt kan bevisas genom nedan beskrivning kopplat till mätning av konduktivitet
men även kopplat till mätning av syrgashalt i lösning med avseende på avvikelsehantering och
felsökning.
Möjliga samarbetspartners för inköp av sensorenheter och kringutrustning som uppfyller den
formulerade kravspecifikationen finns. Även de sensorer som genom viktning av urvalskriterier
har tagits fram som bäst lämpade har begräsningar i bland annat svarstid, vilket beskrivs
ytterligare nedan.
Båda sensorerna som valts är från Endress+Hauser vilket borgar för en god dokumentation
(Eierholen, 2018). All tänkbar dokumentation finns på hemsidan, och respektive sensor är
märkt med ett sökbart nummer där aktuella data framkommer. Exempel på denna data är
individuella uppgifter så som kalibreringsprotokoll, men även generella så som bruksanvisning
för modellen även om denna inte längre säljs. Detta medför en god transparens och
uppföljning vilket är viktigt inom läkemedelsindustrin.
Avseende urvalskriteriet för hållbar utveckling arbetar Endress+Hauser med detta genom att
bland annat följa upp ursprunget för allt material. På så vis kan man följa upp hur
framtagningen gått till. Återvinning värdesätts och är något som eftersträvas (Eierholen, 2018).
En generell risk med att implementera fler sensorer och höja automatiseringsgraden är att
komplexiteten ökar ytterligare. En till potentiell felkälla läggs till, och ju mer avancerad
maskinen blir desto högre kompetens krävs av personalen. Även om maskinen blir mer
automatiserad krävs att personalen har en hög förståelse samt god teknisk kompetens för att
kunna sköta den.

5.1.1 Möjlighetsanalys för automation av mätning av syrgas i lösning
De i Bilaga 1 – Förteckning över sensorer för mätning av syrgas i lösning uppförda sensorerna
fungerar enligt två olika funktionsprinciper, vilket beskrivs närmre under rubrik 1.1 .
Polarisering av de sensorer som fungerar enligt den amperometriska principen har enligt den
information som inhämtats under produktsökningen visat sig relativt tidsödande. Exempelvis
måste InPro 6800 Polarografisk syresensor från Mettler Toledo polariseras under sex timmar
innan ibruktagande eller då den varit strömlös under maximalt fem minuter (Mettler Toledo,
2017). Liknande förfarande gäller för alla sensorer som fungerar enligt den amperometriska
principen. Processen för tillverkning på Fresenius Kabi är i sin karaktär väldigt kontinuerlig och
ett driftstopp för polarisering av sensor bedöms som olämpligt. I jämförelser med de sensorer
som arbetar enligt en optisk princip där kalibreringsförfarande är avsevärt enklare och
sensorerna även kan vara strömlösa utan att kalibrering eller uppstartsförfarande påverkas.
Exempelvis beskriv i dokumentationen tillhörande Endress+Hauser Memosens COS81D att
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kalibrering genomförs genom att sensorn nollpunkts justerat mot en referensvätska och
därefter är sensorn redo att användas (Endress+Hauser, 2017a). Skulle sensorn som är i drift i
produktion behöva kalibreras eller om annat underhåll förefaller nödvändigt kan den med
enkelhet bytas ut mot en sedan tidigare kalibrerad sensor utan någon längre uppstartstid och
avsatt tid för kalibrering. Uppstartsförfarande påverkas inte om sensorn varit strömlös under
en längre tid (Endress+Hauser, 2017a). Således förefaller det troligt att användning av en
sensor enligt amperometrisk princip inom LVP fyllningen skulle vara begränsande sett till att
polarisering måste genomföras på plats och under en längre tid. Även svarstiden för de
amperometriska sensorerna är genomgående längre än för de optiska vilket kan anses som
begränsande då en förändring av halten löst syrgas önskas detekteras snabbast möjligt. Det
skiljer sig även mellan de optiska sensorerna, och sensorerna från Hamilton har längre svarstid
än den från Centec och den från Endress+Hauser. Svarstiden för Digital oxygen sensor
Memosens COS81D från Endress+Hauser och OXYTRANS TR från Centec är t90 <10s viket är den
kortaste svarstiden bland de sensorer som finns uppförda i Bilaga 1 – Förteckning över
sensorer för mätning av syrgas i lösning. Även om svarstiden är den kortaste bland de
sensorerna så kan det anses som begränsande eftersom att det kan ta upp till 10s att
detektera en förändring i andelen löst syrgas i lösningen.
Genom att visa på de data som presenterats kopplat till de krav som ställs på respektive sensor
som kan anses lämplig och ovan argumentation för fördelarna av att välja en sensor av optisk
princip anses det som möjligt att genomföra en implementering. Layoutförslagen visar på en
lämplig och genomförbar placering av sensorn. Sensorn kommer inte att påverka takttiden för
produktionen men en ytterligare arbetsbörda kommer att skapas för bland annat underhåll av
sensorn, övervakning och behandling av de mätdata sensorn levererar.

5.1.2 Möjlighetsanalys för automation av mätning av konduktivitet i WFI
Att finna en sensor för att mäta konduktivitet i WFI visade sig vara enkelt att lösa.
Konduktivitetsmätning används i många branscher och till flera applikationer. Att som i detta
fall använda metoden för att kontrollera att rengöringslösningar avlägsnats är vanligt, och det
var heller inte begränsande att sensorn måste klara de tuffa förhållandena som råder vid CIP.
Dessa parametrar gjorde snarare sållningen lättare då urvalet minskade eftersom främst
aktuellt mätområde samt CIP-beständig användes som filter.
Den aktuella sensorn som valdes, Condumax CLS16D från Endress+Hauser, används på
steriliseringsavdelningen, och brukarna på denna avdelning upplever den främst som
användarvänlig, enkel samt driftsäker (Carlén, 2018). Kalibreringen kommer att underlättas av
att kalibreringspersonalen redan har rätt instrument och utbildning. Condumax CLS16D har
även memosensteknologin som beskrivs i avsnitt 5.4 Mätning, handhavande och kalibrering av
en digital sensor.
Svarstiden på denna sensor är för konduktivitet 3s, och för temperatur 13s, vilket inte bör
innebära någon begränsning. Eftersom konduktiviteten i detta fall ska beräknas
temperaturkompenserat blir svarstiden 13s, och således även tiden för sköljprovet då
maskinen bör spola. Sensorns placering innebär att den kommer att befinna sig i
rumstemperatur tills ventilen öppnas och WFI leds ut som ett sköljprov. Tiden för uppvärmning
av rören bedöms som mycket kort då de är av metall, och att den första WFIn som träffar
sensorn kommer att ha en lägre temperatur bedöms också försumbart, då skillnaden i
temperatur mot rumstemperatur kommer att vara stor. Således kommer detta inte påverka
svarstiden, som alltså kommer att vara maximalt 13s.
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Vid aktuell placering finns gott om plats, och om sköljprovet även leds till avloppet sparas
ytterligare resurser då golvet inte behöver skrapas.
Enligt produktspecifikationen för Condumax CLS16D (Endress+Hauser, 2014) finns en
begränsning i kommunikationen med transmittern vid temperaturer över 130°C för denna
digitala sensor med memosens teknologin. Detta innebär dock inget hinder då det inte är
under detta moment som konduktivitetstest skall genomföras. Att temperaturen skulle
överstiga 130°C anses dessutom osannolikt då detta är maximal temperatur för ångan, och SIP
avslutas när systemet uppnått en temperatur om 121°C. Sensorn klarar en maximal
temperatur om 150°C under 45 min (Endress+Hauser, 2014).
I detta tas inte layoutförslag för FFX upp, alltså maskinen för enkammarpåsar, på grund av
tidsaspekten. Den har en annorlunda utformning, vilket visas i Figur 31. Eftersom principen är
densamma, och att det även i denna maskin finns gott om utrymme bör samma sensor även
kunna installeras här på ett motsvarande sätt. Dock är rören betydligt smalare vilket syns på
bilden.

Figur 31 Lina 4, FFX - maskinen för enkammarpåsar.

5.2 Vinster
Genom att kontinuerligt mäta syrgashalten i lösningen på fyllningsavdelning kan nivån
övervakas och på så sätt kan slutsatser dras kopplat till nivån även om en satt åtgärdsgräns
inte uppnås. Genom att sammanföra olika handhavanden eller steg i tillverkningsprocessen
och de variationer i syrgashalt som kan detekteras kan processen ytterligare effektiviseras så
att framtida driftstopp undviks. Genom denna kontinuerliga mätning kan även produktionen
stoppas tidigare om ett specifikt gränsvärde nås. Vid IPC-kontrollen; mätning av syrgashalten i
lösning, genomförs en mätning på en färdig trekammarpåse vid tillverkningsstart av en batch
och sedan med olika intervall beroende på tillverkningssätt. Stoppas produktionen då en
förhöjd syrgashalt upptäcks förhindras att ytterligare påsar tillverkas som i detta scenario hade
gått vidare mot steriliseringsavdelningen med en förhöjd syrgashalt i lösningen. Även lösning
som finns i rören fram till nålarna där påsarna fylls sköljs bort vid upptäckt av förhöjd
syrgashalt. Denna förhöjda syrgashalt hade utan en sensor inte upptäckts förrän vid nästa IPC
kontroll av syrgashalten i lösning då den mäts i trekammarpåsen. Totalt under perioden 201737

05-07–2018-05-07 krävde felsökning och åtgärder på grund av syrgas i lösning en stopptid om
X min (Götz, 2018). Denna tid skulle inte helt kunna reduceras då även åtgärder så som byte av
läckande membran ingår i den, men den skulle sannolikt minskat avsevärt då större delen av
stopptiden läggs på felsökning.
Enligt placeringsförslagen för sensorn kommer en tydlig och adekvat avgränsning gentemot
beredningsavdelningen kunna göras under felsökningsarbete. Genom att snabbt kunna göra
avgränsningen mellan berednings- respektive fyllningsavdelningen minskas tiden drastiskt för
felsökning. I Tabell 11 visas den totala tiden som upparbetats under tidsperioden 2017-05-07 -2018-05-07. Antalet minuter multipliceras med tillverkningstakten om 16 stycken påsar per
minut. Vid avhjälpning av problematik spolas systemet med produkt i syfte att spola bort
produkt med för hög halt löst syrgas. Tyvärr finns ingen data på hur mycket produkt som
spolas, men kan problematiken minskas kan även mängden produkt som används för spolning
avta.
Vid överskridna gränsvärden för andelen syrgas i lösningen stoppas produktionen och
felsökning påbörjas. Om halterna ligger nära de i Tabell 3 nämnda gränsvärden kan undantag
göras av kvalitetsansvarig och genom att tillföra ytterligare IPC av syrgas halten i lösning kan
produktionen ev. fortgå. Under den i statistiken undersökta tidsperioden 2017-05-07 – 201805-07 kasserades inga påsar p.g.a. för hög andel syrgas i lösning. Dock kasserades X påsar
under året 2016 p.g.a. för höga halter syrgas i lösning (Ritscher, 2018a). Hur många liter
näringslösning som spolats ur rören finns ingen uppföljning på.
Den största vinsten med att införa automatiserad konduktivitetsmätning är framförallt ur ett
arbetsmiljöperspektiv. I nuläget riskerar personalen att få 80-gradigt vatten på sig, särskilt på
händerna och i ansiktet. De tunna plasthandskarna har en begränsad förmåga att skydda mot
värme. Vidare bildar det varma vattnet ånga som täcker operatörens glasögon vilket medför
siktsvårigheter.
Avseende tid blir vinsten att programmet för sköljprov kan förkortas. I nuläget används ofta
30-60s (Ritscher, 2018b), vilket skulle kunna minskas. Av den tekniska informationen om
Condumax CLS16D framgår att svarstiden är >13s, och således kan sköljtiden minskas med 1747s, vilket ger en medelminskning om 32s. Detta medför även att mindre vatten som måste
skrapas bort hamnar på golvet. CIP-programmet fortsätter när operatören förflyttar sig till
utrustningen för konduktivitetstest, samt eventuellt byter ut sin blöta overall om behov
föreligger, men dessa minuter skulle kunna användas till högre prioriterade arbetsuppgifter.
Eftersom byte av overall endast görs på förekommen anledning tas inte tiden för detta med i
beräkningen. Ett konduktivitetstest tar ungefär 4 minuter, och även om bortrationalisering av
detta inte sparar tid så frigörs tid som kan användas på viktigare arbetsuppgifter. Enligt
ställföreträdande produktionschef David Götz finns andra uppgifter så som att föra protokoll,
städa och förbereda material, vilket i slutändan ger mer produktionstid (Götz, 2018).
De ekonomiska vinster som skulle kunna göras gäller främst plastflaskan, då den manuella
utrustningen för konduktivitetstest fortfarande behöver behållas. Plastflaskorna behöver också
behållas då dessa även används vid månadstesterna, men förbrukningen av dessa skulle
minskas. Flaskorna kostar X kr styck (Götz, 2018). Varje år görs som tidigare redovisats 488 CIP
på FMCB och 151 CIP på FFX vilket ger en total besparing om 639 flaskor per år (Götz, 2018).
Fresenius Kabi i Uppsala arbetar enligt ideologin Lean där en av grunderna är att minska
slöseri. Att rationalisera bort dessa konduktivitetstester skulle spara många olika resurser.
Vidare är ett av Fresenius kärnvärden hållbar utveckling och att minska ner på användningen
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av plastflaskor går i linje med det. Vinsterna med den minskade kostnaden för sophantering
anses försumbar då 639 flaskor om året bedöms motsvara ungefär två sopsäckar med
plastavfall.
I Tabell 10 och Tabell 11 redovisas de potentiella vinsterna. Internt beräknar Fresenius Kabi
vinster i antal påsar, och som tidigare har nämnts är produktionsmålet att totalt för FMCB
producera 16 påsar i minuten, och för FFX-maskinen 22 påsar i minuten (Götz, 2018).
Snittproduktionspriset som brukar användas vid beräkning av vinster är X kr, men i själva
verket är FFX-påsarna något billigare. FFX-påsarna varierar i pris i större utsträckning än FMCB
vilket beror på produktvariationen, ett rimligt snittpris är dock X kr per påse (Götz, 2018).
Tabell 10 Potentiella vinster med att införa automatiserad konduktivitetsmätning.

Moment
Minskning av sköljprov
FMCB
Minskning av sköljprov
FFX
Plastflaska för WFIprov
Konduktivitetstest
FMCB
Konduktivitetstest FFX
Summa

Tid
[min]

Antal påsar
per CIP [st]

Antal kronor
per CIP [kr]

Antal påsar
per år [st]

Antal kronor
per år [kr]

0,53

X

X

X

X

0,53

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

4

X

X

X

X

Frigjord summa per år
Sparad summa per år

44 520
5899

1 515 040 kr
206 839 kr

Notera skillnaden på frigjord och sparad tid, den frigjorda tiden kan användas till viktigare
arbetsuppgifter som i slutändan indirekt kan leda till processtid. Den sparade tiden är direkt i
CIP-programmet och medför således direkt processtid.
Tabell 11 Potentiella vinster med att införa automatiserad mätning av syrgas i lösning.

Lina

Moment

FMCB Felsökning och avhjälpning av fel

Tid
[min]
X

Antal påsar per
år [st]
13 712

Antal kronor per
år [kr]
548 480 kr

Syftandes till att på ett tydligt sätt belysa de potentiella vinsterna som beskrivs under denna
rubrik så sammanfattas de i Tabell 12 nedan:
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Tabell 12 Sammanfattande tabell utvisande de potentiella vinster som finns kopplat till införande av inlinemonterade sensorer för mätning av konduktivitet samt syrgas i lösning.

Mätning
Syrgas i
lösning

Ekonomiska vinster
- Spara upp till
548 480 kr per år.

Konduktivitet

-

Spara 206 839 kr
per år.
Frigöra 1 515 040
kr per år.

Praktiska vinster
- Optimering av process och handhavande
genom kontinuerlig mätning.
- Avsevärd förenkling av felsökning genom en
tydlig avgränsning mellan
beredningsavdelningen och fyllningen.
- Minska volymen av produkt som spolas mot
avlopp.
- Arbetsmiljömässig förbättring då risken för
brännskador elimineras.
- Ur ett hållbarhetsperspektiv bättre ty
förbrukningen av plastflaskor minskas.
- Likformig mätning av konduktivitet enligt ett
LEAN-tänk.

5.3 Kostnader
I Tabell 13 framgår kostnader för hårdvara ur offerten från Endress+Hauser enligt Bilaga 3 –
Offert från Endress+Hauser. Dessa prisuppgifter är giltiga fram till 2018-08-14. Valutakursen
för euro är aktuellt värde 2018-05-14.
Tabell 13 Sammanställning av offert från Endress+Hauser, uppgifter ur Bilaga 3 – Offert från Endress+Hauser

Benämning
Condumax CLS16D
Memosens COS81D
Mätkabel CYK10 Memosens
Liquiline CM444
Flow assembly CYA680
Summa (1 EUR = 10,29 SEK)
Summa [EUR]
Summa [SEK]

Kommentar
Konduktivitetssensor
2 stycken syrgassensorer
3 stycken kablar
Transmitter
2 st sensorhus till syrgassensorer

Pris [EUR]
1046,46
4367,75
442,35
2991,80
3825,82
12 674 ,18
130 417,3

Observera att detta endast innefattar kostnader för hårdvara för en FMCB-lina; utöver det
tillkommer kostnader för installation, eventuell utbildning samt övriga kostnader för
implementering. Eftersom en slutlig lösning inte presenterats kan även ytterligare
hårdvarukostnader för exempelvis rördragning tillkomma.

5.4 Mätning, handhavande och kalibrering av en digital sensor
Föreslagna sensorer är båda av digital typ vilket betyder att det som definierats som
sensorenhet levererar en digital signal till transmittern. En analog sensor levererar via kabeln
en spänning som sedan transmittern omvandlar till ett mätvärde för den valda applikationen.
Således påverkar inte kabeln den digitala signalen som den kan göra för en analog signal med
störningar och spänningsfall (Endress+Hauser, 2018). Eventuell påverkan på kabeln hos en
analog sensor kan således ge felaktiga mätvärden medan om kabeln för en digital signal är så
pass påverkad att den blir felaktig kommer transmittern att detektera detta och felaktiga
mätningar undviks (Endress+Hauser, 2018).
Vid kalibrering av en analog sensor måste således denna genomföras med sensorn inkopplad
på den faktiska kabel som kommer att användas vid mätningarna eftersom kabels längd
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påverkar vilket spänningsfall som blir, och i slutändan den spänning som transmittern erhåller
och omvandlar till ett mätvärde. Används istället en digital sensor likt Endress+Hauser Digital
oxygen sensor Memosens COS81D eller Condumax CLS16D spelar inte kabellängden någon roll
ty den digitala signal som lämnar sensorn är det faktiska mätvärde som sensorn mäter och
ingen omvandling sker i transmittern. Detta gör även installationen enklare eftersom
kabellängden är oväsentlig, för analoga sensorer är en kortare kabel eftersträvansvärt men för
en digital kan i teorin en hur lång kabel som helst användas (Eierholen, 2018).
Kalibreringsförfarandet för en digital sensor kan göras i laboratoriemiljö eftersom
kalibreringsvärden lagras i den digitala sensorn och påverkas inte av utrustning så som kabel
eller transmitter. Således kan en sådan sensor kalibreras, förvaras och sedan med enkelhet
kopplas in. De sedan tidigare inprogrammerade kalibreringsvärdena finns då kvar och påverkas
inte av den utrusning som den kopplas samman med. Vid kalibrering i laboratoriemiljö finns
programvara som tillhandahålls via Endress+Hauser (Endress+Hauser, 2018) där vid inkoppling
av sensorn, tidigare kalibreringsvärden, drifttid m.m. kan utläsas ur sensorn. Dessa värden kan
ge indikationer på om sensorn varit utsatt för exempelvis väl höga temperaturer eller om
något underhåll behöver genomföras innan nästa kalibrering. Kalibrering behöver inte
genomföras vid den faktiska utrustningen och en sensor kan bytas ut av en operatör vilket
minskar stilleståndstiden för processen. Dessa digitala sensorer kan även kalibreras på plats
likt en analog sensor, anslutna till befintlig utrustning (Eierholen, 2018). Endress+Hauser har
också en tjänst som meddelar när en sensor är på väg att utgå ur sortimentet på grund av att
exempelvis tekniken har blivit föråldrad (Eierholen, 2018). Detta är en enkel sak att själv hålla
reda på men som få gör. Om sensorns funktion är kritisk för tillverkningen kan en upplysning
om att den är på väg att utgå ur sortimentet vara en god indikation på att det är tid att
utvärdera om modellen bör bytas ut.
Den digitala signalen möjliggör också en induktiv och beröringsfri dataöverföring vilket
förhindrar att korrosion m.m. uppkommer i kontaktstycket (Endress+Hauser, 2018). Förslagna
sensorer med tillhörande kontaktstycke kan användas helt under vatten och kontaktstycket
kopplas samman med sensorn med en bajonettfattning som kan användas utan verktyg.
En fördel med memosens teknologin är att samma transmitter kan användas till flera sensorer
då anslutningarna passar till alla. Teknologin används av flera tillverkare, och strävan är att den
ska bli universal i syfte att kunna koppla samma sensorer från olika tillverkare (Eierholen,
2018).
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5.5 Implementeringssteg
Syftandes till att ge förslag på hur en tänkt implementering kan gå tillväga intervjuades en
försäljningsingenjör vid Endress+Hauser samt Area Manager för LVP fyllningen (Eierholen,
2018) (Grape, 2018b). Tänkta implementeringssteg redovisas i fallande ordning.
Implementering av både konduktivitetsmätare samt mätutrustning för syrgas i lösning på
glukos- och aminosyralösningen anses som gynnsam att utföra samtidigt då föreslagna
sensorer levereras från samma tillverkare och kan kommunicera med samma transmitter.
1. Installation av testutrustning. Inledningsvis förordas en installation på exempelvis lina
1. Linan är i normal drift vilket snabbt kan ge tillräckliga mätdata för att kunna avgöra
om rätt funktion erhålls av den tillförda utrustningen. Syftande till att förenkla
installationen av sensorer med tillhörande hus (Figur 23) för syrgassensor kan
inledningsvis utrustningen monteras mellan utgående rör från filterhusen och
slangarna som används för korskoppling (Figur 22). Installationen kan på så sätt göras
utan att modifiera inkommande rören till filterhusen för aminosyra- och glukoslösning.
För att montering av konduktivitetssensorn krävs en påbyggnad av nuvarande pip där
sköljprovet tas enligt Figur 28. Under inledande test kan de tre sensorerna endast
sammankopplas med en transmitter för att i detta steg minska komplexiteten genom
att inte integrera sensorerna med HMI. Under driftsättningen av sensorerna kan
Endress+Hauser stötta med installationstekniker (Eierholen, 2018).
2. Provning av testutrustning. Om transmittern kan lagra data kan denna samlas in och
på så sätt kan den jämföras mot den data som inhämtas när syrgas i lösning mäts som
IPC och när sköljprov tas i samband med CIP. Gällande syrgashalten i lösning kan ett
enkelt sätt att verifiera funktionen hos de tillförda syrgassensorerna vara att det
uppmätta värdet inte skall vara högre än det som mäts vid IPC. Eftersom lösningen
enligt de krav som ställs har en väldigt låg halt av löst syrgas i sig så ter det sig omöjligt
att andelen syrgas skall minska från den position där sensorerna monterats till dess att
IPC genomförs på en påse, ty kommer lösningen i kontakt med den omgivande luften
så kommer syrgasnivån att öka. För provning av konduktivitetssensorn så bör värdet
hämtas eller avläsas på transmittern då spolning genomförs efter CIP.
Konduktivitetensvärden för de olika sensorerna bör läsas av temperaturkorrigerat i
syfte att möjliggöra en enklare jämförelse gentemot varandra. Respektive sensors
noggrannhet bör tas i beaktande då värden jämförs. Kan inte data loggas eller hämtas
på ett fördelaktigt sätt så bör en PTM (Planerad Tillverknings Metod) tas fram syftande
till att tillse att operatörer avläser och för upp värdet för syrgashalt i lösning och
konduktivitet samtidigt som respektive IPC genomförs (Grape, 2018b).
3. Integrering med HMI. Efter tillfredställande tester med endast sensorer och
transmitter inkopplade bör en integrering ske med nuvarande system för PLC och HMI.
Integrering bör syfta till att på lämpligt sätt visa mätvärde på befintliga
operatörspaneler och om önskvärt kunna ta fram funktioner för övervakning eller larm
kopplat till konduktivitet vid sköljprov och syrgashalt i lösning.
4. Utvärdering av inledande försök. För att kunna dra slutsatser kring den initiala
implementeringen på en lina bör lösningen utvärderas syftande till att förbättra
installationsanvisningen som tas fram för resterande linor. Här bör även slutsatser
kunna dras syftande till att skapa en lämplig lösning för FFX-linan eftersom den skiljer
sig från den lina där testutrustning utvärderats. Dock är komplexiteten lägre ty endast
en sensor för mätning av konduktivitet kan vara aktuell för installation, då syrgas inte
mäts i fettemulsion.
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5.

Permanent installation på resterande linor. Dragna erfarenheter från den testperiod
som varit på en lina genererar ett slutligt förslag för implementering på resterande
linor. Likt den initiala installationen kan Endress+Hauser stötta med tekniker för
idrifttagning av sensorutrustning (Eierholen, 2018).

5.6 Sammanfattning av analys
I möjlighetsanalysen framgår att det finns stora vinster med att implementera båda dessa
automatiserade kontroller. Ingen av dem påverkar process eller takttid negativt, men en risk
finns generellt med att ytterligare öka maskinens komplexitet genom att tillföra fler sensorer
då detta ställer högre krav på personalen samt kan innebära en till felkälla. Dock bedöms
fördelarna med införande betydande överväga nackdelarna.
De främsta vinsterna med att automatisera dessa tester är arbetsmiljö, resursbesparing i form
av att andra arbetsuppgifter istället kan göras samt en minskning av risken för kassation, men
även stora ekonomiska vinster skulle göras. Den digitala teknologin innebär också en högre
användarvänlighet samt att uppföljning och kontroll utökas.
I slutet av kapitlet ges förslag på hur en tänkt implementering skulle kunna gå till.
Automatiserad mätning av konduktivitet görs redan inom Fresenius Kabi och är vanligt
förekommande i flertalet industrier och bedöms enkelt att implementera med låga risker.
Syrgasmätning i lösning är däremot en yngre teknologi samt primärt produktberörande och
därför bör detta införas stegvis. Rekommendationen är dock att det görs direkt i en lina som är
i produktion.

43

6 Diskussion
I följande kapitel förs en diskussion gällande de frågeställningar som tidigare presenterats och
formulerats kopplat till arbetes syfte att undersöka möjligheterna för automation av syrgasoch konduktivitetsmätning.

6.1 Diskussion kopplat till ställda frågeställningar
Den första frågeställningen lyder ”vilka sensorer och möjligheter finns på marknaden för att
möjliggöra automation av konduktivitets- och syrgaskontroller?”
Svaret är att idag finns möjligheter även för syrgasmätning i lösning vilket var det största
frågetecknet innan studiens början. Förutom att teknologin finns kan dessa dessutom
användas i läkemedelsindustrin med hänsyn till den extrema miljön samt begränsningen i
tillåtna material som det innebär. Utvecklingen av sensorer går fort framåt avseende teknik,
polymermaterial samt möjligheter till dokumentation vilket gynnar läkemedelsindustrin. De
sensorer vi funnit klarar både de höga temperaturer som krävs, har material som är godkända
för produktkontakt samt har en utformning som gör att rengöring underlättas och inga fickor
där det kan gro uppstår. Endress+Hauser är kända för sin väl utförda samt lättillgängliga
dokumentation vilket är viktigt i Fresenius Kabis bransch. Viktigt är dock att utföra slutliga
tester själv då ett certifikat endast ska ses som en ökad chans att materialen fungerar
tillsammans med produkten, särskilt om de är godkända för en liknande produkt (Ausmann,
2018). Egna tester måste alltid göras för att vara helt säker att inga spår av giftiga ämnen finns
i produkten. I detta fall handlar det om en stor volym näringslösning som kommer i kontakt
med sensorn vilket innebär utspädning (Ausmann, 2018). Detta minskar också risken för att
överstiga gränsvärdena, hade mätningarna istället gjorts på ett mindre prov hade det sannolikt
kasserats.
Den andra frågeställningen lyder ”hur kan tänkta sensorer implementeras i
produktionsprocessen och vilka vinster kan göras?”
Sensorn för syrgasmätning bör placeras tidigt i systemet hos fyllningen i syfte att avgränsa
felsökningen mot tidigare steg i tillverkningsprocessen. Då vet man med säkerhet att om syre
upptäcks i slutprodukten utan att sensorn varnat att problemet finns i aktuell maskin hos
fyllningen. Då teknologin är ny, produktionen vid Fresenius Kabi är speciell samt på grund av
att sensorn är primärt produktberörande bör implementeringen ske stegvis på en lina i taget.
Konduktivitetsmätaren bör placeras i anslutning till befintligt system för provtagning. Där finns
gott om plats och det skulle innebära en begränsad ombyggnation. Goda möjligheter finns till
att behålla befintliga förfarandet vid månadstester, samt en generell förbättring av maskinens
konstruktion med en ledning till avloppet i syfte att rationalisera bort skrapning av golvet.
Med en automatisering av dessa IPC:er finns framförallt praktiska vinster, men även
ekonomiska. För syrgasmätningen innebär de praktiska vinsterna att mindre produkt behöver
kasseras samt bättre uppföljning med möjlighet att se trender. Dessutom underlättas
felsökningen vilket beräknas ges ekonomiska vinster. Med konduktivitetsmätningen inline
finns framförallt fördelar avseende arbetsmiljö för operatören, och man minskar även slöseri i
form av resurser, vilket både har ekonomiska fördelar och fördelar ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Ur synvinkeln hållbar utveckling minskar båda sensorerna slöseri, och leverantören är mån om
dokumentation avseende var materialen kommer ifrån. Återvinning är eftersträvansvärt men

44

tyvärr svårt att uppnå (Eierholen, 2018) då höga krav gäller avseende material. Detta område
är dock något som värdesätts av både Endress+Hauser och Fresenius Kabi.
Att införa automatisering av IPC:er innebär en ensning av tillvägagångssättet vid provtagning,
då det trots strikta instruktioner kan göras på olika sätt då det är människor inblandade. De
flesta operatörerna bedöms göra sitt bästa för att göra rätt, men viss naturlig variation bedöms
förekomma. Med en inline-kontroll blir mätningen alltid identisk, och mätvärdena kan på ett
enkelt sätt lagras och utvärderas så att trender kan studeras.
Att införa ytterligare felkällor som sensorerna faktiskt innebär är dock en risk, dessutom ökas
komplexiteten vilket ställer högre krav på den anställda personalen avseende teknisk
kompetens. Dessa sensorer anses användarvänliga och bör inte innebära några utökade
arbetsuppgifter för operatörerna. För kalibreringspersonalen finns redan kompetensen kopplat
till konduktivitetssensorn då denna redan finns på en annan avdelning. Eftersom syrgassensorn
är från samma tillverkare denne inte heller innebära något problem.
De största begränsningarna i denna undersökning är tidsaspekten. Därför har en slutgiltig
lösning inte kunnat ges, utan detta arbete syftar främst till att vara en förstudie inför en
eventuell implementering.
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7 Slutsatser och fortsatt arbete
Inledningsvis presenteras dragna slutsatser sätt till de resultat som presenterats och de
frågeställningar som använts. Slutligen redovisas de rekommendationer som ges och framtida
arbete föreställs.

7.1 Slutsatser
Bakgrunden till detta examensarbete var att undersöka möjligheten för fyllningsavdelningen
vid Fresenius Kabi i Uppsala att införa konduktivitets- och syrgaskontroller inline i sin
automatiserade produktion av parenteral nutrition. Frågeställningarna är ”vilka sensorer och
möjligheter finns på marknaden för att möjliggöra automation av konduktivitets- och
syrgaskontroller?” och ”hur kan tänkta sensorer implementeras i produktionsprocessen och
vilka vinster kan göras?”, och resultatet visar att det med dagens teknik är fullt möjligt att
mäta dessa storheter inline. Att mäta konduktivitet är vanligt förekommande vid olika typer av
industrier, och inom aktuell fabrik i Uppsala görs detta redan vid en annan avdelning. Denna
sensor visade sig även väl lämpad för de förutsättningar som råder vid fyllningsavdelningen.
Syrgasmätning har längre tillbaka genomförts enligt amperometrisk metod, vilket lämpar sig
illa för en kontinuerlig produktion då kalibreringsförfarandet är begränsande. En yngre metod
som bygger på en optisk princip har på senare år utvecklats till att klara den tuffa miljön som
råder vid läkemedelsframställning, och därmed identifierades även en möjlighet för mätning
av syrgashalt i lösning. Slutsatsen blir således att denna mätmetod möjliggör en kontinuerlig
mätning av syrgashalten i lösningen vid fyllningsavdelningen. I marknadsundersökningen
redogörs för hur de totalt 18 undersökta sensorer identifierats och sållats och således hur
arbetet med att besvara ovan nämna frågeställningar till del utförts.
Layoutförslagen tillsammans med möjlighetsanalysen visar att det inte finns några
begränsningar i att implementera de föreslagna sensorerna avseende utrymme samt
prestanda. Det finns goda möjligheter till en lösning som är både kostnadseffektiv och som
innebär en mindre ombyggnation av maskinen.
Att automatisera dessa kontroller innebär en rad fördelar så som förbättrad arbetsmiljö,
minskat slöseri och ekonomiska vinster. Implementeras föreslagna sensorer enligt givna
layoutförslag har arbetet visat på att ingen påverkan på takttid vid produktion eller på
produkten föreligger möjlig. Den påverkan som kan härledas till processen är kopplat till
handhavande och då i huvudsak till arbetssätt och instruktioner för operatörerna. Införandet
påverkar således inte processen negativt, och det skulle för företaget vara ett lämpligt steg
mot ytterligare digitalisering och industri 4.0.

7.2 Rekommendationer
Syftandes till att ge ytterligare vägledning i ett eventuellt fortsatt arbete med att
implementera sensorer för inline-mätningar vid i huvudsak LVP fyllningen men även vid andra
avdelningar så rekommenderas följande arbetssteg:
•

Efter en eventuell implementering enligt 5.5 Implementeringssteg finns möjligheten
för företaget att anamma de under 5.4 Mätning, handhavande och kalibrering av en
digital sensor beskrivna möjligheterna som finns kopplat till att sensorerna är av digital
typ. Således rekommenderas att nuvarande SOP skrivs om eller kompletteras för att
möjliggöra att de fördelar sammanhörande med kalibrering m.m. för digitala sensorer
nyttjas.
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•

Om implementering av sensorer för andelen löst syrgas faller väl ut så rekommenderas
att kunskap och erfarenheter sprids till beredningsavdelningen för att på så sätt
ytterligare kunna förenkla felsökningsarbete och optimering av processer.

7.3 Framtida arbete
För att ytterligare kunna effektivisera felsökning vid fyllningsavdelningen kan även arbete med
att implementera fler sensorer på samma fyllningslina startas upp. En naturlig placering vore i
anslutning till nålarna vilket är sista steget innan påsarna fylls.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1 – Förteckning över sensorer för mätning av syrgas i lösning
Sökning
Källa

4.2.1.1.1

Användningsdatum
Tillverkare
Återförsäljare
Modellbeteckning
Kont. tryck om 1bar

1
1
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Pro https://www.mt.com/se/sv/home/products/Pro
cess-Analytics/DO-CO2-ozone-sensor/dissolved- cess-Analytics/DO-CO2-ozone-sensor/dissolvedoxygen-meter/InPro-6800.html
oxygen-meter/InPro-6850.html#documents
2018-04-12
Mettler Toledo
Mettler Toledo
InPro 6800 Polarografisk syresensor
max. 12 bar (174 psi) absolut

2018-04-12
Mettler Toledo
Mettler Toledo
InPro 6850i Polarografisk syresensor
max. 12 bar (174 psi) absolut

4.2.1.1.2

KRAV

Tryckspikar upp till 10bar
max. 12 bar (174 psi) absolut
max. 12 bar (174 psi) absolut
i C-klass om temperatur om 15–25 Brett applikationsutbud i läkemedels-,
Brett applikationsutbud i läkemedels-,
4.2.1.1.3
°C
livsmedels- och kemiska industrier
livsmedels- och kemiska industrier
Silicone FDA, Membrane
material: PTFE/Silicone
4.2.1.1.4
Godkända tätningar
/PTFE (reinforced with steel mesh)
Silicone FDA
4.2.1.1.5
316L samt Ra 0,5
N5 (Ra <0.4μm [16μin]), rostfritt stål (AISI316L) N5 (Ra <0.4μm [16μin]), rostfritt stål (AISI316L)
4.2.1.2.1
80 °C under 1h
autoklaverbar och ångsteriliserbar
autoklaverbar och ångsteriliserbar
autoklaverbar och ångsteriliserbar Temperatur: 4.2.1.2.2
130 °C under 40 min
5 …140 C
autoklaverbar och ångsteriliserbar
Motstå lut och andra
4.2.1.2.3
rengöringsmedel
autoklaverbar och ångsteriliserbar
autoklaverbar och ångsteriliserbar
The sensor is sterilizable and autoclavable
The sensor is sterilizable and autoclavable
sterilizable and autoclavable and compatible
sterilizable and autoclavable and compatible
4.2.1.2.4
Yttrerengöring etanol 70%
with CIP
with CIP
FDA-godkända material och högblank yta (N5)
för enkel rengöring – uppfyller myndigheternas
krav. Våra nya O2-sensorer har testats av
ledande branschinstitut och befunnits uppfylla
alla krav. METTLER TOLEDO:s sensorer är
världens första EHEDG-certifierade (European FDA compliant materials of construction and
Hygienic Equipment Design Group) O2-sensorer, easy-to-clean high-polished surface (N5 grade)
4.2.1.3.1
FDA-materialcertifikat
och uppfyller hygienkraven enligt 3-A
to satisfy increasing regulatory requirements.
Stålcertifikat 3.1 enligt SS-EN 10
4.2.1.3.2
204
rostfritt stål (AISI316L) med 3.1B-certifikat
stainless steel (AISI 316L) with 3.1B certificates
4.2.1.5.1
Mätområde 200ppb - 400ppb
Detection limit 6 ppb
6 ppb till mättnad
Från tidigare leverantör
Ja
Ja
Sensor som redan används, alt. En närbesläktad Nej
Nej
Försvarbar livscykel med hänsyn till hållbar
Hållbar och robust sensorkonstruktion för ökad Durable and rugged sensor design for increased
utveckling
livslängd i krävande miljöer.
resistance to harsh environments
Mätnoggrannhet

Mätprincip

Polarografisk syresensor

Polarografisk syresensor

Svarstid

Responstid vid 25 °C (luft --> N2) 90 s

Responstid vid 25 °C (luft --> N2) 90 s

URVAL
Kalibreringsförfarande

≤ ± (1% +6 ppb) of reading in liquids
6850i: ≤ ± (1% +6 ppb)
When the sensor is operated for the first time or When the sensor is operated for the first time or
when the sensor has been disconnected for
when the sensor has been disconnected for
from the voltage source for longer than 5
from the voltage source for longer than 5
minutes the sensor has to has to be polarized. minutes the sensor has to has to be polarized.
After 6 hours, the sensor is fully polarized and After 6 hours, the sensor is fully polarized and
ready for operation.
ready for operation.
Kalibrering: olika varianter bla. S
Kalibrering: olika varianter bla. S
single point calibration
single point calibration

Underhållsmässighet

ÖVRIGT

B1.1

1

KRAV

3
https://www.hamiltoncompany.com/products/
http://www.centec.de/sensors/brewery/oxytra process-analytics/sensors/dissolvedns-tr/
oxygen/visiferm-do/VisiFerm-DO-120
Mail från Magnus Erlandsson
2018-04-13
2018-04-13
Centec
Hamilton
OlainiTech
CHRISTIAN BERNER
OXYTRANS TR
VisiFerm DO 120, 242450–02

5
https://www.hamiltoncompany.com/products/
process-analytics/sensors/dissolvedoxygen/visitrace-do/VisiTrace-DO-120

max. 12 bar
max. 12 bar
IP65

-1 to 12 bar
-1 to 12 bar
Ja
EPDM FDA approved USP class VI, Silicone (FDA
approved, USP class VI)

-1 to 12 bar
-1 to 12 bar
Ja
EPDM FDA approved USP class VI, Silicone (FDA
approved, USP class VI)

Stainless steel 1.4435, Ra < 0.4 µm (N5)
CIP = Yes
Yes, max. Temperature 140 °C

Stainless steel 1.4435, Ra < 0.4 µm (N5)
CIP = Yes
Yes, max. Temperature 140 °C

Hygienic execution and full CIP capability
Ja

CIP, SIP and Autoclavable = Yes
Yes

CIP, SIP = Yes
Yes

Alla material som kommer i kontakt med
vätskan har FDA godkännande

Silicone (FDA approved, USP class VI), EPDM
(FDA approved, USP class VI)

Silicone (FDA approved, USP class VI), EPDM
(FDA approved, USP class VI)

ja, som option

Surface Quality of Steel Ra < 0.4 µm (N5),
Certificate = Yes

Stainless steel 1.4435, Ra < 0.4 µm (N5),
Certificate = Yes

silicone (FDA), PTFE (FDA)
1,4404/AISI 316L, Standard så levereras den
med Ra0,8 men kan levereras med Ra 0,5
option: + 98 °C
130 grader

1. 1ppb-2ppm 2. 30ppb-35 ppm
Nej
Nej

URVAL
ÖVRIGT

4 ppb to 25 ppm
Nej
Nej
The VisiFerm requires less maintenance than a
classical oxygen sensor as it does not have a
Optical technology; no need for electrolyte and mechanically sensitive membrane or a
membrane changes
corrosive electrolyte
1. ± 1 ppb or 2. ± 30 ppb
1 ± 0.05 %-vol: 21 ± 0,2 %-vol; 50 ± 0,5 %-vol
The VisiFerm requires less maintenance than a
Optical technology; no need for electrolyte and classical oxygen sensor as it does not have a
membrane changes, Highly accurate and
mechanically sensitive membrane or a
virtually maintenance-free
corrosive electrolyte
VisiFerm DO sensors are calibrated at two
points: in air and in an
oxygen-free environment. During calibration,
the sensor controls
automatically the stability of the oxygen and
virtually maintenance-free
temperature signals
OXYTRANS is a very precise, optical oxygen
optical oxygen sensor with integrated optosensor
electronics
Response Time t90 ≤ 10 s

Response Time t98% < 30 s at 25 °C

B1.2

2018-04-16
Hamilton
CHRISTIAN BERNER
VisiTrace DO 120, 243 560

0 to 2 ppm (0 to 50 mbar)
Nej
Nej

rapid start-up with no polarization time and
simplified maintenance.
at 25 C = ± 0.5 ppb or 2 % whichever is greater

rapid start-up with no polarization time and
simplified maintenance.

rapid start-up with no polarization time and
simplified maintenance.
Oxygen dependent luminescence quenching
Response Time t90%: < 20 s in gas; < 90 s in
water

6
https://www.se.endress.com/sv/f%C3%A4ltinstrumenteringfl%C3%B6de-niv%C3%A5-tryck-temperaturanalys/COS22?highlight=l%C3%B6st%20syre

6
https://www.se.endress.com/sv/f%C3%A4ltinstrumenteringfl%C3%B6de-niv%C3%A5-tryck-temperatur-analys/liquid-analysisproduct-overview/oxygen-optical-sensor-cos81d

2018-04-16

VITON (FDA-compliant), Perfluoroelastomer with USP88 Class VI,
Silicone (FDA-compliant, in compliance
with USP87/88 class VI), PTFE
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L), R
a < 0.38 μm
CIP compatibility = Yes

2018-04-16
Endress+Hauser
Endress+Hauser
Digital oxygen sensor Memosens COS81D
0.02 to 13 bar
0.02 to 13 bar
IP69K
Parts in contact with medium: FKM (USP<87>, <88> Class VI and
FDA), Stainless steel 1.4435 (AISI 316L, Spot layer: Silicone
(USP<87>, <88> Class VI and FDA) EPDM, FFKM (USP<87>, <88>
Class VI and
FDA)
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L), R
a < 0.38 μm
–5 to +100 ̊C

Yes, max. 140 °C (284 °F)

Yes, max. 140 °C (284 °F)

Chemical resistance: Diluted acids and alkalis, Hot water and
superheated steam up to max. 135 ̊C

Yes, CIP and SIP

Endress+Hauser
Endress+Hauser
Oxymax H COS22
12 bar
12 bar
Ja

KRAV

Yes
VITON (FDA-compliant), Perfluoroelastomer with USP88 Class VI,
Silicone (FDA-compliant, in compliance
with USP87/88 class VI), PTFE,
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L, Ra < 0.38 µm, A test certificate 3.1
in accordance with EN10204 is supplied depending on the version
COS22-*1: 10 ppb - 20 ppm, COS22-*3: 1 ppb - 2000 ppb
Ja
Nej

-

URVAL
ÖVRIGT

≤ ±1 % of measuring range + 10 ppb
The sensor selection depends on your preferences: amperometric
oxygen sensors measure accurately and linearly from oxygen traces
up to high oxygen concentrations. However, they do require regular
maintenance. The advantages of optical oxygen sensors are the fast
availability of stable measured values and extremely low
maintenance.
Calibration of the sensor is required after:
• Initial commissioning
• Changing the membrane or electrolyte
• Long pauses in operation without power supply
Polarization; COS22-*1: 2 hours, COS22-*3: 12 hours
Amperometric measuring principle
From air to nitrogen at reference operating conditions: t90: < 30 s, t
98: < 60 s

B1.3

Yes
Hygienic design according to EHEDG and ASME BPE (incl. USP class
VI and FDA compliance) avoids cross-contamination and fulfills all
GMP and GLP requirements.
A test certificate 3.1 in accordance with EN 10204 is supplied
depending on the version
c-shaped: 4ppb -26000
U-shaped: 4 - 30000 ppb
Ja
Nej
Reduce your maintenance effort: Memosens COS81D does not have
a difficult-to-handle electrolyte or sensitive membrane. Just
exchange the sensor cap, perform a calibration and you are done.
at 40 ppb = ±0,008, at 26 000 ppb ±0.5

Reduce your maintenance effort: Memosens COS81D does not have
a difficult-to-handle electrolyte or sensitive membrane. Just
exchange the sensor cap, perform a calibration and you are done

Zero point, Point at oxygen, Sample calibration
Hygienic, optical sensor for measuring oxygen
From air to nitrogen at reference operating conditions: t90: < 10 s,
t98: < 20 s

8.2 Bilaga 2 – Förteckning över sensorer för mätning av konduktivitet
Sökning

Källa
Användningsdatum
Tillverkare

4.2.1.1.3
4.2.1.1.4
4.2.1.1.5

Modellbeteckning
Kontinuerligt tryck om 1bar
Tryckspikar upp till 10bar
i C-klass om temperatur
om 15–25 °C
Godkända tätningar
316L samt Ra 0,5

4.2.1.2.1

80 °C under 1h

4.2.1.2.2

130 °C under 40 min

4.2.1.2.3

Motstå lut och andra
rengöringsmedel

4.2.1.1.1
4.2.1.1.2

KRAV

4.2.1.2.4
4.2.1.3.1

Yttrerengöring etanol 70%
FDA-materialcertifikat
Stålcertifikat 3.1 enligt SS4.2.1.3.2 EN 10 204
Mätområde 1 µS/cm till
4.2.1.4.1 100 µS/cm.
Temperaturkompenserade
4.2.1.4.2 mätningar
Mäta temperatur 18 ˚C 4.2.1.4.3 100 ˚C.
Från tidigare leverantör
Sensor som redan används, alt. En
närbesläktad

URVAL

Försvarbar livscykel med hänsyn till
hållbar utveckling
Mätnoggrannhet

Intern
https://uk.hach.com/polymetron-8394-2elcontact-cond-sensor-k-0-01cm-sup-1-sup-1-5sanitary/productdownloads?id=26372795367&callback=qs
2018-04-13
Hach
Polymetron 8394 2EL contact cond. sensor
Max.tryck 25 bar
Max.tryck 25 bar
Ja
EPDM
316 L SS, ra?
Operating temperature range: 150 °C
maximum
Operating temperature range: 150 °C
maximum
Använd ett klorerat rengöringsmedel, som
t.ex. blekmedel, vid användning i lösningar
som innehåller bakterier eller alger.
Feta eller oljiga lagringar kan avlägsnas med
metanol eller etanol
-

Intern
http://www.emerson.com/enus/catalog/rosemount-225-toroidalconductivity-sensor
2018-04-16
Emerson
Rosemount™ 225 PUR-Sense™ Toroidal,
med Rosemount™ 1056
Maximum temperature 130 °C
Maximum temperature 130 °C

Ja
Ja
USP Class VI Compliant

-

-

0,001 till 200 μS/cm

15 μS/cm - 2 S/cm

Ja

Ja

Klarar minst 0–100 °C
Ja

-25 to 210 °C
Ja

Ja

Ja
Emerson har omfattande program för
hållbar utveckling, och släpper årligen
rapporten "Corporate Social
Responsibility Report". "Vi strävar efter
att förbättra livskvaliteten genom vår
teknik, hur vi bedriver verksamheten, hur
vi behandlar våra anställda och hur vi
bidrar till samhällen. "
± 1,0% of reading
Robust measurements - insensitive to
process flow and direction
There are two basic ways to calibrate a
toroidal sensor: against a standard
solution or against a referee meter and
sensor.

Underhållsmässighet

<2%
Konduktivitetsgivare är extremt tillförlitliga
och kräver inte ständig omkalibrering

Kalibreringsförfarande

Förefaller enkelt och snabbt

ÖVRIGT

B2.1

https://www.mt.com/se/sv/home/products/
Process-Analytics/conductivitysensor/electrode/probe-InPro-7001.html
2018-04-19
Mettler Toledo
InPro7001-VP 2-elektrodsensor
Max. pressure 17 bar (25°C), 7 bar (95°C)
Max. pressure 17 bar (25°C), 7 bar (95°C)
Ja
Viton

KRAV
URVAL

www.endress.com/cls16d
2018-04-17
Endress+Hauser
Condumax CLS16D (digital)
1 bar kontinuerligt = max 120°C
max. 12 bar at 20°C
-20 to +60 °C
Isolast (FFKM) FDA conform
AISI 316 L, Ra ≤ 0.8 μm, electropolished, Ra
≤ 0.38 μm, electropolished, optional
Max. 100°C
Sterilization (max. 45 min.) max. 150 °C
(302 °F) at 5 bar (73 psi), maximum
temperature for communication with the
transmitter Ra <130 °C (266°F).

www.endress.com/cls16
2018-04-17
Endress+Hauser
Condumax CLS16 (analog)
1 bar kontinuerligt = max 120°C
max. 12 bar at 20°C
-20 to +60 °C
Isolast (FFKM) FDA conform
AISI 316 L, Ra ≤ 0.8 μm, electropolished,
Ra ≤ 0.38 μm, electropolished, optional
Max. 120°C

Sterilizable and autoclavable
Sterilizable and autoclavable
All materials in contact with the product
are listed by the FDA
Certificate EN 10 204 3.1
0,04µS/cm - 500µS/cm
Ja
-5 to 100 °C
Ja
Ja
As a family-owned business aiming for
long-term success, we are aware of the
importance of prudent corporate
management. For us, economic growth
goes hand-in-hand with ecological and
social thinking. Our sense of responsibility
extends to our customers, partners,
employees and shareholders, as much as it
does to the environment and to society at
large.

Predictive maintenance possible as sensor
load data logged in the sensor. Easy
calibration in the measuring lab under
optimum external conditions increases the
quality of the calibration. Maintenance
intervals can be defined based on all stored
sensor load and calibration data and
predictive maintenance is possible.

Sterilizable and autoclavable
Sterilizable and autoclavable
All materials in contact with the product
are listed by the FDA
Material certification 3.1.B
0,04µS/cm - 500µS/cm
Ja
-5 to 150 °C
Ja
Ja
As a family-owned business aiming for
long-term success, we are aware of the
importance of prudent corporate
management. For us, economic growth
goes hand-in-hand with ecological and
social thinking. Our sense of
responsibility extends to our customers,
partners, employees and shareholders,
as much as it does to the environment
and to society at large.
Each individual sensor is factorymeasured in a solution of approx. 5
μS/cm using a reference measuring
system traceable to NIST or PTB. The
exact cell constant is entered into the
quality certificate supplied. The
uncertainty of measurement in
determining the cell constant is 1.0 %.
Predictive maintenance possible as
sensor load data logged in the sensor.
Easy calibration in the measuring lab
under optimum external conditions
increases the quality of the calibration.
Maintenance intervals can be defined
based on all stored sensor load and
calibration data and predictive
maintenance is possible.

Pre-calibrated sensors can be replaced
quickly and easily, resulting in a dramatic
increase in the availability of the
measuring point.

Pre-calibrated sensors can be replaced
quickly and easily, resulting in a dramatic
increase in the availability of the
measuring point.

Högre processäkerhet: Det IP68-klassade
VarioPin-anslutningssystemet ger perfekt och
problemfri signalöverföring och eliminerar
fuktproblem. Systemet är också mer
kostnadseffektivt än fasta kabelinstallationer.
Robust konstruktion.
För standardlösningar behöver sensorns
cellkonstant
varken korrigeras eller kalibreras. Beroende
på hur anläggningen drivs kan dock
cellkonstanten verifieras/korrigeras när
tidsgränsen för den initiala kalibreringen
passerats genom användning av
standardlösningar för konduktivitet.

Analog

METTLER TOLEDOs tvåelektrodssensor
uppfyller kraven för modern, avancerad
kvalitetskontroll för vattenberedning inom
livsmedelsindustrin.

2 % of reading up to 200 μS/cm, 3 % of
reading from 200 to 500 μS/cm

Sterilization (max. 45 min.) max. 150 °C
(302 °F) at 5 bar (73 psi)

ÖVRIGT
Digital

B2.2

SS316L, electropolished Ra <0.2μm
Ja

ångsteriliserbar upp till 131 °C
Suitable cleaning solutions are mild
detergents or diluted acids (< 0.5 % by wt.)
such as nitric acid.
Ja
Ja
3.1B-certifikat för ss-delar
0.02-10 000 µS/cm
Ja
-10 till 100 °C
Ja
Nej

"Sustainability touches all aspects of our
business, from designing and producing our
products, to selling and delivering them to
our customers, to handling them at the end
of their lifecycle."

±1,0 %

Intern?

Intern?
https://www.mt.com/se/sv/home/produc
ts/Process-Analytics/conductivitysensor/electrode/probe-InPro-7108-25VP.html
2018-04-19
Mettler Toledo
Inpro7108-25-VP 4-elektrodsensor
Max. pressure 17 bar (25 °C), 7 bar (95 °C)
Max. pressure 17 bar (25 °C), 7 bar (95 °C)
Ja
EPDM
316L, ra?
Ja

Intern?
https://www.mt.com/se/sv/home/produc
ts/Process-Analytics/conductivitysensor/electrode/probe-InPro-7108-TCVP.html
2018-04-19
Mettler Toledo
Inpro7108-TC-VP 4-elektrodsensor
Max. pressure 17 bar (25 °C), 7 bar (95 °C)
Max. pressure 17 bar (25 °C), 7 bar (95 °C)
Ja
EPDM
SS316L, ra?
Ja

ångsteriliserbar upp till 140 °C

ångsteriliserbar upp till 140 °C

Ja
Ja
3.1B-certifikat för ss-delar
0.02-2000 µS/cm
Ja
-10 till 120 °C
Ja
Nej
"Sustainability touches all aspects of our
business, from designing and producing
our products, to selling and delivering
them to our customers, to handling them
at the end of their lifecycle."

klarar de mest påfrestande
rengöringsprocedurerna
klarar de mest påfrestande
rengöringsprocedurerna
Ja
3.1B-certifikat för ss-delar
0.02-650 mS/cm
Ja
-10 till 140 °C
Ja
Nej
"Sustainability touches all aspects of our
business, from designing and producing
our products, to selling and delivering
them to our customers, to handling them
at the end of their lifecycle."

klarar de mest påfrestande
rengöringsprocedurerna
klarar de mest påfrestande
rengöringsprocedurerna
Ja
3.1B-certifikat för ss-delar
0.02-650 mS/cm
Ja
-10 till 140 °C
Ja
Nej
"Sustainability touches all aspects of our
business, from designing and producing
our products, to selling and delivering
them to our customers, to handling them
at the end of their lifecycle."

±1,0 %
Högre processäkerhet: Det IP68-klassade
VarioPin-anslutningssystemet ger perfekt
och problemfri signalöverföring och
eliminerar fuktproblem. Systemet är också
mer kostnadseffektivt än fasta
kabelinstallationer. Robust konstruktion.
För standardlösningar behöver sensorns
cellkonstant
varken korrigeras eller kalibreras.
Beroende på hur anläggningen drivs kan
dock cellkonstanten verifieras/korrigeras
när tidsgränsen för den initiala
kalibreringen passerats genom
användning av standardlösningar för
konduktivitet.

±5%
Högre processäkerhet: Det IP68-klassade
VarioPin-anslutningssystemet ger perfekt
och problemfri signalöverföring och
eliminerar fuktproblem. Systemet är också
mer kostnadseffektivt än fasta
kabelinstallationer. Robust konstruktion.
För standardlösningar behöver sensorns
cellkonstant
varken korrigeras eller kalibreras.
Beroende på hur anläggningen drivs kan
dock cellkonstanten verifieras/korrigeras
när tidsgränsen för den initiala
kalibreringen passerats genom
användning av standardlösningar för
konduktivitet.

±5%
Högre processäkerhet: Det IP68-klassade
VarioPin-anslutningssystemet ger perfekt
och problemfri signalöverföring och
eliminerar fuktproblem. Systemet är också
mer kostnadseffektivt än fasta
kabelinstallationer. Robust konstruktion.
För standardlösningar behöver sensorns
cellkonstant
varken korrigeras eller kalibreras.
Beroende på hur anläggningen drivs kan
dock cellkonstanten verifieras/korrigeras
när tidsgränsen för den initiala
kalibreringen passerats genom
användning av standardlösningar för
konduktivitet.

METTLER TOLEDO:s tvåelektrodssensor
uppfyller kraven för modern, avancerad
mätteknik och kvalitetskontroll för
vattenberedning i livsmedelsindustrin och
andra industrier med höga hygienkrav

Sensorn är steriliserbar upp till 140 °C och
har en robust konstruktion som klarar de
mest påfrestande
rengöringsprocedurerna

Sensorn är steriliserbar upp till 140 °C och
har en robust konstruktion som klarar de
mest påfrestande
rengöringsprocedurerna.

https://www.mt.com/se/sv/home/produc
ts/Process-Analytics/conductivitysensor/electrode/probe-InPro-7002.html
2018-04-19
Mettler Toledo
InPro7002-TC-VP 2-elektrodsensor
Max. pressure 31 bar (25°C), 10 bar (95°C)
Max. pressure 31 bar (25°C), 10 bar (95°C)
Ja
Viton
SS316L, electropolished Ra <0.2μm
Ja

KRAV

ångsteriliserbar upp till 155 °C
Suitable cleaning solutions are mild
detergents or diluted acids (< 0.5 % by
wt.) such as nitric acid.

URVAL
ÖVRIGT

B2.3

11

11
https://krohne.com/en/products/processanalytics/analytical-sensors/conductivitysensors/optisens-cond-1200/
2018-04-23
Krohne
OPTISENS COND 1200 (W)

11

17 bar at +25°C, 9 bar at +60°C
Ja
PVDF

https://krohne.com/en/dlc/productrelated-downloads/analysis-instruments/
2018-04-24
Krohne
SMARTPAT COND 3200
16 bar at 25°C / 232 psi at 77°F, 9 bar at
60°C / 130.5 psi at 140°F
17 bar at 25°C / 232 psi at 77°F, 9 bar at
60°C / 130.5 psi at 140°F
Ja
PVDF

Framgår ej
Ja

Framgår ej
Ja

-20 … 135 °C)
Digital steam-sterilizable, CIP-capable
sensor designed for pharmaceutical
applications
Ja
FDA-certified materials
Material Certificate 3.1, Stainless steel, 1
4435
0.04 ... 600 μS/cm
Ja
Ja
Nej
Nej

Ja

Ja

Ja
Ja
Framgår ej

Ja
Ja
Framgår ej

Stainless steel (1 4571)
0.1...2000 μS/cm
Ja
0...+135°C
Nej
Nej

Stainless steel (1 4571/ 316Ti
1...1000 μS/cm at 25°C
Ja
0...+135°C
Nej
Nej

-

Long Life span

-

± 2% measured value

+/- 2% full scale

Robust, coaxially arranged electrodes made
of stainless steel.

-

±3% of the measured value
Unlike other commercially available
conductivity sensors, there is no need for
external transmitters. Thus, price and
maintenance costs of the complete
measuring point are considerably reduced.

-

-

-

-

-

-

http://m4knick.com/se-605.html
2018-04-20
M4 Knick
SE 605
Max 25 bar ( -20 ... 70°C), Max 10 bar (135
°C)
Max 25 bar ( -20 ... 70°C), Max 10 bar (135
°C)
-25 … 80 °C
FFKM (Viton)
Electropolished – roughness 16 to 32 μin
(=Ra 0,4-0,8)
-20 … 135 °C)

16 bar at +25°C, 9 bar at +60°C

KRAV
URVAL
ÖVRIGT

B2.4

8.3 Bilaga 3 – Offert från Endress+Hauser

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

