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Abstract

Optimering av indunstningsprocess

Optimization of evaporation process

Erik Westin

The wastewater treatment plant at GE Healthcare's facility in Uppsala deployed a
three step vacuum evaporator in 2007. The purpose of this was to pre-treat
wastewater containing amines. The purpose of this thesis was to optimize this
process by reducing the amount of concentrate without releasing more nitrogen to
the environment and to examine if density could be used as a measurement of when
the process should be ended.

To create a foundation for optimization six test cycles were conducted with samples
taken from all three steps. Both concentrate and condensate were tested as well as
the incoming solution. Furthermore, the thesis has been expanded with a
benchmarking part examining two different evaporators. The first visit was conducted
at AstraZeneca in Mölndal and the second at Korsnäs pulp mill in Gävle.

The optimization part of this project ran into technical problems during its initial
period. The amount of nitrogen in the condensate was above levels considered
normal and this led to a thorough cleaning of the evaporator. The experiments then
proceeded according to plan with nitrogen levels considered normal. The analysis of
the collected data did not lead to any result suitable to run the process by. 

The benchmarking phase went according to plan and resulted in the conclusion that
evaporation processes are generally stabile and similar. The incoming solution was
found to be the parameter that limits the process.
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Sammanfattning 
Reningsverket på GE Healthcares anläggning i Uppsala driftsatte under 2007 en vaku-
umindunstare av trestegstyp vars uppgift är att förbehandla avloppsvatten innehållande 
aminer. Examensarbetets syfte var att optimera denna indunstningsprocess och minska 
mängden koncentrat utan att öka utsläppen av kväve, samt att undersöka om densiteten 
på koncentratet kunde användas som mått på när processen borde avslutas. 
 
För att skapa underlag för optimering genomfördes sex driftcykler där prover togs på 
samtliga stegs utgående kondensat, koncentrat samt det inkommande flödet. Vidare ut-
ökades examensarbetet med två studiebesök där andra indunstningsprocesser undersök-
tes. Det första besöket genomfördes på AstraZeneca i Mölndal och det andra på Korsnäs 
massafabrik i Gävle. 
 
Optimeringsdelen av examensarbetet stötte på tekniska problem i det inledande skedet. 
De kvävehalter som uppmättes låg över vad som ansågs normalt vilket ledde till att in-
dunstaren plockades isär för rengöring. Därefter fortlöpte försöken som planerat med 
kvävehalter på förväntade nivåer. Analysen av de mätvärden som insamlats ledde dock 
inte till att några resultat lämpade för styrning av processen.  
 
Processjämförelsen genomfördes planenligt och kom till slutsatsen att indunstningspro-
cesser, trots stora skillnader processerna emellan, är stabila och likartade överlag. Dock 
fanns att det som är kritiskt för en indunstningsprocess är egenskaperna hos det inkom-
mande flödet snarare än indunstningen i sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Indunstning, vakuumindunstning, optimering, processjämförelse 



                                                                                   
 

 

Förord 
Detta examensarbete utfördes under våren 2010 på GE Healthcares reningsverk i Upp-
sala som avslutande moment på högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Upp-
sala universitet. Om allt går som det ska avslutar det även mina sju svåra år som stu-
dent. 
 
Utan min handledare Anders Selmer hade jag inte fått möjligheten att försöka lösa detta 
spännande problem. Jag är även tacksam för den hjälp han gett mig med skrivandet av 
denna rapport. Utan honom, Micke Sjöstedt och Sara Kalhed hade mina försök att lösa 
problemet varit långt mer taffliga. Tack för all hjälp och ert tålamod med mina frågor. 
Utan Hasse Bäcklin och Erik Berwald hade, för att nämna ett exempel, indunstaren inte 
suttit ihop idag. För det är jag tacksam.  
 
Jag vill även tacka John Svensson för rundtur och information om Korsnäs indunst-
ningsprocess, Mikael Zaar för rundtur och information om AstraZenecas indunstnings-
process, Rolf Carlsson för tillstånd att besöka AstraZeneca och Tony Tyhberg för till-
stånd att besöka Korsnäs.  
 
Tack. 
 
Uppsala juni 2010 
 
Erik Westin 
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 1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Reningsverket på GE Healthcare i Uppsala genomgick en större upprustning och ny-
byggnation 2005-2007 och installerade i samband med denna en vakuumindunstare. In-
dunstarens uppgift är att separera svårnedbrytbara aminer från produktionens avfallsvat-
ten. Indunstaren sattes i drift 2007 och vid uppstarten gjordes mätningar på utgående 
kondensat för att säkerställa att utsläppen höll sig på låga nivåer. Inga försök till optime-
ring har därefter gjorts.  
 
Koncentratet är avfall som i dagsläget tas om hand av RagnSells vilket medför kostna-
der för GE, målet är således att det ska vara så koncentrerat som möjligt. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetets syfte var att optimera en indunstningsprocess och minska mängden 
koncentrat utan att öka utsläppen av kväve, samt att undersöka om densiteten på kon-
centratet kunde användas som mått på när processen borde avslutas 
 
Målsättningen för detta examensarbete var i första hand att optimera indunstningspro-
cessen med avseende på mängden kväve i utgående kondensat och koncentrationen av 
utgående koncentrat.  
 
Tillåten kvävehalt är 20kg per dygn månadsmedelvärde för hela reningsverket. Idag lig-
ger utsläppen på ca 5kg/d. Detta till trots är målsättningen att utsläppen skall vara så 
låga som möjligt i alla steg. 
 
Mer generella mål är att skapa en ökad förståelse för indunstningsprocesser genom stu-
diebesök samt att skapa underlag för fortsatt effektivisering av indunstaren. 
 
Sammanfattningsvis är målen att: 
1. Säkerställa att kväveutsläppen är små. 
2. Minska mängden koncentrat. 
3. Skapa förståelse för indunstning genom processjämförelse. 
4. Skapa underlag för fortsatta försök. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuseras endast på indunstningsprocessen. Avgränsningar görs således 
på ett vis som utelämnar både vad som sker innan och efter processen. 
Detta då reningsverket saknar möjligheter att påverka sammansättningen av det inkom-
mande flödet. Det är inte uteslutet att användningsområden finns för koncentratet, men 
detta utreds inte för att hålla examensarbetets omfattning hanterbar.  
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 2 Företagspresentation 

2.1 GE Healthcare 
GE Healthcare är en del av den globala General Electric-koncernen. GE Healthcare till-
verkar och säljer medicinsk utrustning och produkter som används för framställning av 
biotekniska läkemedel, tex. insulin, och teknik för bildgivande diagnostik.  
 
GE Healthcare omsätter ca 15 miljarder dollar och anställer ca 45 000 människor värden 
över. Företagets huvudkontor har sitt säte i Storbritannien och är den första delen av GE 
som har sitt huvudkontor utan för USA1.  

2.2 Reningsverket 
Reningsverket är i flödet placerat efter produktion (1) och lösningsmedelåtervinning (2) 
och innan det kommunala reningsverket till vilket allt avloppsvatten skickas för fortsatt 
rening. Syftet med anläggningen är att ta bort det som i produktionens avfall kan vara 
skadligt för kommunens reningsanläggningar, är giftigt eller helt enkelt luktar illa. 
 
Reningsverket består dels av en bioreningsanläggning (3) där bakterier bryter ned bio-
logiskt material till vatten och koldioxid. Detta är det sista steget i reningen, innan flö-
det kontrolleras och skickas till kommunen, och inleds med avloppsvattenutjämning (5) 
och pH-justering (4). Detta för att skapa goda förutsättningar för bakterierna som behö-
ver ett jämt och stabilt flöde. Bakterierna rår dock inte på allt som produktionen släpper 
ut och därför sker tre separata förbehandlingar innan detta steg. 
 

 
  

Figur 2.1 Flödesschema reningsverket 
 
                                                             
1 www.gehealthcare.com, 2010-06-09 



                                                                                   
 

 

 3 

 
Det tre förbehandlingarna, se nedan, tar hand om olika avfall via separata rörledningssy-
stem. Detta gör anläggningen i Boländerna relativt unik då de flesta industrier blandar 
allt sitt avlopp innan rening.  
 
TMAC (6) separerar trimetylaminklorid genom indunstning. 
FBE (7) separerar emulgatorer genom att tillsätta aktivt kol som sedan filtreras bort.  
FBA (8) separerar aminer genom indunstning. 
 
I detta examensarbete är det FBA-indunstaren som behandlas.  
 

2.3 Vakuumindunstning 
”Indunstning är ett sätt att koncentrera en lösning eller en suspension genom förångning 
av lösningsmedlet”2. Vakuumindunstning är en process där en lösning upphettas i un-
dertryck för att koncentrera lösningen eller för att separera föroreningar från den. Efter 
indunstning finns ett kondensat och ett koncentrat som består av föroreningarna. Meto-
den kan tex. användas för att separera salter eller metaller från ett lösningsmedel3. 
 
Indunstning bör ej blandas ihop med destillering där olika kokpunkter används för att 
separera tex. alkohol från vatten. Vid destillering tas det översta gaslagret omhand och 
kondenseras, vid indunstning tas all gas omhand och kondenseras4. 
 

 
  

Figur 2.2 Vakuumindunstare: DPM 30000 

                                                             
2 www.ne.se/indunstning, 2010-06-09 
3 http://www.vilokan.se/page/38/faktaomtekniken.htm, 2010-04-06 
4 Operatörsmanual gällande vakuumindunstare DPM 30000, Vilokan 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsmetoder  
Ursprungstanken var att sambandsanalysen skulle genomföras med försöksplanering 
eller liknande metod. Detta visade sig emellertid inte vara genomförbart då för få änd-
ringsbara parametrar fanns. Projektet utökades därför med en processjämförelse som 
komplement till sambandsanalysen. 

3.1.1 Processjämförelse 
Processjämförelse eller som det allt som oftast benämns, Benchmarking, är en metod 
som bygger på studier av liknande processer. En definition av metoden är ”sökandet ef-
ter de bästa arbetsmetoder som leder till överlägsna prestationer”5 och i klartext innebär 
det att identiska eller likartade processer hos andra aktörer, internt eller externt, jämförs 
med den egna processen.  
 
I de fall där identiska processer kan studeras är möjligheterna till förbättring stora och 
relativt enkla att hitta. I dessa fall kan kopiering vara ett enkelt sätt att förbättra sin egen 
process men en varningsflagga bör höjas för risken att inte förstå lösningarna. Det är 
därför viktigt att analysera både problemet och lösningen grundligt innan implemente-
ring. 
 
I de fall när likartade processer studeras är risken mindre för kopiering utan förståelse 
men å andra sidan är det svårare att hitta direkta lösningar. Den kunskap och förståelse 
man skaffar sig kan dock komma till användning vid senare tillfällen och är således inte 
anskaffad förgäves. Om studier sker av en likartad process i en annan bransch finns 
möjligheter att få större insyn i arbetssätt och liknande som en konkurrerande aktör kan-
ske vill hålla för sig själv. 
 
Bergman och Klefsjö delar i sin bok ”Kvalitet från behov till användning” upp metoden 
i fyra kategorier. 
 

• Intern processjämförelse - Processjämförelse med samma process på annan plats 
annan avdelning eller annat bolag inom den egna koncernen. 

 
• Processjämförelse med konkurrent - Processjämförelse med samma process hos 

en konkurrent. 
 

• Funktionell processjämförelse - Processjämförelse med en erkänt bra organisa-
tion i ett liknande område eller som utför liknande aktiviteter. 

 
• Allmän processjämförelse - Processjämförelse med den erkänt bästa organisa-

tionen oberoende verksamhetsområde. 
 

                                                             
5 Kvalitet från behov till användning, Berman och Klefsjö, s. 489, Studentlitteratur 2007 
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Oaktat vilken form av processjämförelse som väljs menar Bergman och Klefsjö att en 
utökad Demingscykel kan och bör illustrera jämförelseprocessen: Planera-Sök-Studera-
Analysera-Anpassa-Förbättra6. Genom att säkerställa att samtliga steg ”prickas av” mi-
nimeras risken för ogenomtänkta plagiat och grunden läggs till ett kontinuerligt förbätt-
ringsarbete. 
 
I handboken ”Benchmarking - att lära av andra” från Svenska institutet för kvalitetsut-
veckling understryks att processjämförelse inte enbart är en metod för att lösa konkreta 
problem utan även en insikt att andra kan vara bättre. I och med den insikten skapar 
man förutsättningar för ödmjukhet inom organisationen vilket gör att processjämförel-
sen kan användas som ett mått på hur bra den egna organisationen vill bli. 
 
Handboken använder sig även den av en utökad Demingcykel som ser ut som följer: 
 

• Beskriv nuläge – Identifiera problem och kartlägg. 
 

• Utbyt erfarenheter med förebilder – Hitta lämplig förebild, förbered och genom-
för besök. 

 
• Analysera skillnader – Sammanställ och analysera insamlat material och ta fram 

förslag till handling. 
 

• Sätt nya SMARTA mål – Fastställ handlingsplan för Specifika, Mätbara, Accep-
terade, Realistiska och Tidsatta mål. 

 
• Tillämpa och utvärdera – Utför handlingsplan, dokumentera och utvärdera. 

3.1.2 Sambandsanalys 
Sambandsanalysen i detta arbete följer ingen namngiven vetenskaplig metod. I stället 
rör det sig om att studera hur de olika mätvärdena ändras över tiden. Genom att därefter 
jämföra utvecklingen mellan olika parametrar är förhoppningen att hitta en parameter 
som är lätt att mäta som säkerställer att kvävehalten är låg samtidigt som koncentrat-
mängden minimeras. 
 
De mätvärden som använts är insamlade genom provtagning av processens koncentrat 
och kondensat och de parametrar som studerats är pH, konduktivitet (lösningens förmå-
ga att leda elektricitet) och temperatur för både kondensat och koncentrat. För koncen-
tratet mättes även torrhalt och densitet och för kondensatet kvävemängden. Konduktivi-
teten på kondensatet, pH på inkommande avloppsvatten, justerat pH på inkommande 
avloppsvatten samt temperaturen i processen tre steg mäts även kontinuerligt av proces-
sens styrsystem och kunde således jämföras med de värden som de manuella mätning-
arna insamlats. Densitet och torrhalt valdes med förhoppningen att drifttiden skulle 
kunna styras med hjälp av denna. 

                                                             
6 Kvalitet från behov till användning, Berman och Klefsjö, s. 492, Studentlitteratur 2007 
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3.1.3 Litteraturstudier 
Litteraturstudier inom området processjämförelser har genomförts för att möjliggöra en 
mer vetenskaplig angreppsvinkel vid studiebesök hos AstraZeneca och Korsnäs AB.  
 
Litteratur som behandlats är ”Kvalitet från behov till användning” av Bergman och 
Klefsjö och ”Benchmarking – att lära av andra” från SIQ. 
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4 Genomförande 

4.1 Provtagning av koncentrat 
För koncentratet har provtagningen gått till på följande vis: 
En dryg liter koncentrat tappades ur provtagningsventilen för varje steg. Direkt vid 
provtagningstillfället mättes koncentratets pH, konduktivitet och temperatur med en pH-
mätare (HACH HQ40d) och en konduktivitetsmätare (WTW MultiLine P4).  
 
När dessa mätningar gjorts transporterades koncentraten till labbet där massan för en 
liter mättes med en decimals noggrannhet. Därefter pipetterades 50 alternativt 25ml i en 
aluminiumform som placerades i ett värmeskåp satt att hålla 105°C. Detta för att mäta 
koncentratets torrhalt. Slutligen mättes massan för en liter vid rumstemperatur. 
 
Torrhalten mättes genom att beräkna densiteten för koncentratet (både vid rumstempera-
tur och direkt efter provtagning), väga aluminiumformen tom och efter torkning (med 
fyra decimalers noggrannhet). Anledningen till att formen inte vägdes med fuktigt kon-
centrat är att formarna var så pass stora att de vinklades för att kunna skjutas in i vågens 
stängda behållare.  
 

Torrhalten beräknas därefter genom:  

 
Där torrvikt är koncentratets vikt efter torkning, formen borträknad, och blötvikt är 
massan för en liter dividerat med volymen. 
 
Anledningen till att den pipetterade volymen ändrades under projektets gång beror på 
tiden. I de inledande försöken att torka ut koncentratet användes 50ml vilket tog betyd-
ligt fler timmar än de standardiserade 24. För vidare förklaring gällande volym och tid 
för torrhaltsmätningar se avsnittet för felkällor. 
 
Det mått som slutligen användes för att säkerställa tillräcklig uttorkning var att proverna 
vägdes med ca ett dygns intervall (tre vid helg) och bedömdes torra när viktminskning-
en varit mindre 0,03g för merparten av proverna. Denna metod har fungerat bra bort-
räknat de enstaka prover som efter några dygn ökat något i vikt.  

4.2 Provtagning av kondensat 
För kondensatet har provtagningen gått till på följande vis: 
Ca 300ml tappades ur provtagningsventilen för varje steg. Direkt vid provtagningstill-
fället mättes koncentratets pH, konduktivitet och temperatur med en pH-mätare (HACH 
HQ40d) och en konduktivitetsmätare (WTW MultiLine P4). Båda instrumenten mäter 
även temperatur.  
När dessa mätningar gjorts transporterades kondensaten till labbet där de överfördes till 
provtagningsflaskor a 150ml som märktes och skickades för kväveanalys hos Alcontrol 
Laboratories. Analysresultatet anges i antal mg per liter. 
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4.3 Provtagning av inkommande flöde 
Provtagningen av det inkommande flödet sköttes genom att tappa ca 300ml ur en prov-
tagningsventil på den tank som försörjer indunstaren. Mätningar gjordes vid provtag-
ningstillfället på pH, konduktivitet och temperatur med samma utrustning som användes 
vid provtagning av koncentrat och kondensat. Därefter skickades även här 150 ml till 
Alcontrol Laboratories. Analysresultatet anges i antal mg per liter. 
 

4.4 Provtagningstillfällen 
De tidpunkter som använts för provtagning har koncentrerats mot slutet av processen. 
Anledningen till detta är att koncentratets mängd minskar så länge processen fortskrider 
och ett av examensarbetets mål var att hitta en punkt där kväveutsläppen var inom tillåt-
na värden och mängden koncentrat så liten som möjligt. De två första tillfällena (1h och 
16-17h) införlivades i mätningarna för att dels följa kvävehalten men även för att ge en 
överblick av alla mätvärdens utveckling under processen. 
 
Tidpunkter för de tre första cyklerna: 
1. 1h 
2. 16-17h 
3. 24-25h 
4. 29h 
5. 31h 
6. 33h 
7. 33h 50m 
 
Tidpunkter för cykel 4 och 5 är: 
1. 1h 
2. 19h 
3. 24h 
4. 27h 
5. 29h 
6. 31h 
7. 31h 50m 
 
På den sjätte och sista cykeln användes endast de 5 sista tidpunkterna då cykeln startade 
under helgen. 
 
Provtagning av det inkommande flödet har genomförts när en ny cykel startats och vid 
de tillfällen då stora volymer tillkommit under pågående indunstning. 
 

4.5 Data från styrsystem 
Utöver mätdata från provtagning finns möjlighet att ta fram trender och parametrar från 
processens styrsystem (ABB 800xA). Systemet mäter bland annat konduktivitet för 
kondensatet och dessa värden kan följas över tiden. 
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5 Processjämförelse 
Detta avsnitt beskriver hur vakuumindunstningen sker hos tre olika företag, GE 
Healthcare, AstraZeneca och Korsnäs AB. I de två första fallen rör det sig om renodlade 
reningsprocesser och i det sistnämnda en indunstning där målet är att utvinna bränsle till 
en annan process. Beskrivningarna innefattar både hur driften sköts och vilka driftspa-
rametrar som används. 
 
Besöken på Korsnäs och Astra genomfördes under projektets andra hälft efter att pro-
cessen på GE studerats. Genom att beskriva examensarbetets mål för värdföretagen 
gicks respektive process flöden igenom med fokus på att hitta likheter och lösningar på 
problem jämförbara med GEs. 

5.1 Vakuumindunstningen på GE 
Den vakuumindunstare som examensarbetet berör är en DPM 30000 (se figur 2.2) leve-
rerad av Vilokan Sweden AB. Indunstarens funktion är att separera aminer från flödet 
innan det skickas vidare till den biologiska reningen. Aminer är i det här fallet organiska 
kväveföreningar som kan vara biologiskt svårnedbrytbara eller giftiga för vattenmiljön. 
  
Indunstaren är av en trestegstyp där den inkommande lösningen behandlas i tre separata 
tankar. Detta innebär att det inkommande flödet aldrig blandas under processens cykel-
tid. Dock blandas de tre stegens koncentrat när anläggningen töms men hur detta påver-
kar samansättningen ligger utanför examensarbetets avgränsning. Innan flödet pumpas 
in i de tre stegen mäts och justeras pH genom tillsättning av koncentrerad saltsyra. Bak-
grunden till detta är att lågt pH håller vissa av aminerna i salttillstånd och i och med det-
ta säkerställer man att de inte följer med ångan och slutligen kondensatet. Det inkom-
mande flödet ligger på ca 3500 m³/år.  
 
Doseringen av saltsyra sker proportionellt mot det inkommande flödet och regleras ge-
nom att ställa in vilken procent av sin kapacitet som pumpen använder mot ett flöde, 
tex. 100 % vid 5000 l/h. 
 
Det första steget värms upp av 95-gradigt hetvatten och är trycksatt till ca. -0,6 bar. Det-
ta vatten blandas aldrig med vare sig koncentrat eller kondensat och värmeväxlarens 
renhetsgrad påverkar således aldrig processen i övrigt. 
 
Det andra steget, trycksatt till ca. -0,8 bar, hettas upp av ångan från det kokande koncen-
tratet i steg 1 (se figur 4.1). Ångan transporteras först genom en demistortank, en tank 
fylld av plastdetaljer vars funktion är att stoppa droppar från att följa med ångan. Däref-
ter går flödet genom en värmeväxlare placerad i tank 2 där detta stegs koncentrat upp-
hettas. Kondensatet som bildas i detta steg går sedan till ytterligare en värmeväxlare 
som är placerad innan steg 1. I denna växlare förvärms det inkommande flödet. Om tex. 
demistortankarna inte fungerar fullt ut kan ångan som hettar upp steg 2 föra med sig 
oönskade ämnen vilka kan fastna i rörledningarna och på så vis ha en negativ effekt på 
kondensatets renhetsgrad. 
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Det tredje steget, trycksatt till ca. -0,9 bar, hettas upp på samma sätt som steg två och 
kondensatet förvärmer således det inkommande flödet till steg 2. Steg 3 skiljer sig dock 
något då ångan istället för att hetta upp ett nästkommande steg passerar ett externt kyl-
torn innan det förvärmer det inkommande flödet. Renheten på kondensatet påverkas på 
samma sätt som i steg 2. 
 
Kondensatet töms kontinuerligt efter förvärmningen av det inkommande flödet till en 
golvbrunn och leds vidare till nästa steg i reningsprocessen. 
Påfyllning av tankarna sker på signal från nivågivare. När koncentratet når lågnivån 
öppnas en ventil och den inkommande lösningen sugs från en ansluten bufferttank. In-
dunstaren har en kapacitet på ca en kubikmeter i timmen. 
 
Koncentratet ligger kvar i de tre tankarna och töms efter en given tid, under examensar-
betet satt varierande mellan 32-34 timmar. Innan examensarbetet var tiden satt till 32h 
och ingen annan styrning av processen användes. 
 

 
 

Figur 5.1 Flödesschema FBA-indunstaren 
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5.1.1 Parametrar 
Indunstningen övervakas och styrs med ett styrsystem (ABB 800xA). Med hjälp av det-
ta system kan hög- och lågnivåer i tankarna sättas, den inkommande lösningen flyttas 
mellan olika tankar och mycket mer. De flesta av funktionerna påverkar dock inte in-
dunstningsprocessen som sådan utan kan mer ses som hjälpfunktioner. De för examens-
arbetet intressanta funktionerna är den kontinuerliga mätningen av konduktivitet på det 
utgående kondensatet och mätningarna av pH såväl före som efter justering. Doserpum-
pen som tillsätter saltsyran regleras genom att sätta ett procentuellt värde på vilken grad 
den skall arbeta i förhållande till det inkommande flödet (l/h). Övriga mätningar som 
exempelvis mätningen av tryck i respektive steg är givetvis av intresse för att kontrolle-
ra driften men då inga av de övriga parametrarna går att styra lämnas de utanför försö-
ken. 
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5.2 Vakuumindunstningen på AstraZeneca 

5.2.1 Företaget 
AstraZeneca är ett globalt biomedicinskt företag som skapar, utvecklar och tillverkar 
läkemedel. Företaget har ca 60 000 människor anställda världen över och huvudkontoret 
för forskning och utveckling ligger i Sverige7. 
 
Astras anläggning i Mölndal utvecklar orala läkemedel för områdena hjärta/kärl och 
mage/tarm8. 

5.2.2 Indunstningen 
Indunstaren på AstraZeneca i Mölndal är en Envovap fallfilmsindunstare levererad av 
Vilokan Sweden AB och har till uppgift att indunsta allt processvatten från forskning 
och utveckling. I skrivande stund rör det sig om ca. 1020 m³/år i inkommande flöde 
uppdelat enligt nedan: 
 
760 m³  från tvätt av utrustning. 
50 m³ tvätt av labb. utrustning. 
50 m³ tvätt av personal, (handfat etc.). 
160 m³ från golvbrunnar. 
 
Indunstarens maxkapacitet beräknat på 308 dagars drift är 1182 m³/år eller 200 l/h och 
driftstiden är i skrivande stund 45h. 
 
Fallfilmsindunstning är en indunstningsmetod där det inkommande flödet upphettas av 
en doppvärmare till ångfas innan det kondenseras med tryck för att sedan fördelas på ett 
sådant sätt att dropparna rinner längs utsidan på en värmeväxlares rör. 
 
På insidan av dessa rör cirkuleras koncentratet och det inkommande flödet och assisterar 
doppvärmaren i upphettningen.  
 
Kondensatet passerar därefter ytterligare en värmeväxlare, vars uppgift är att förvärma 
det inkommande flödet, innan det går ut i det kommunala avloppet. Se figur 4.2. 
 

                                                             
7 www.astrazeneca.com/about-us/, 2010-06-09 
8 www.astrazeneca.se/om_oss/verksamheten-i-Sverige/Forskning/, 2010-06-09 
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Figur 5.2 Flödesschema fallfilmsindunstare Astra 
 
Det inkommande flödet har testkörts med stora mängder av olika kända substanser 
iblandat och resultatet visade att endast 0,04 % av kondensatet utgjordes av dessa. Un-
der normaldrift kommer det inkommande flödet att innehålla mindre mängder aktiva 
substanser, vilket innebär att kondensatet troligen inte kommer att innehålla spårbara 
mängder. Detta har lett till ett godkännande från länsstyrelsen att skicka kondensatet till 
kommunens reningsverk utan ytterligare rening. Dock skall kontrollprover utföras kvar-
talsvis. 
 
Om nya eller andra substanser än de vid testkörning använda kommer att indunstas vid 
anläggningen gäller att ”substanser med löslighet större än 1 molar och med en smält-
punkt lägre än 100ºC skall en bedömning göras för att säkra att indunstningsprocessen 
kan hantera dem”9. 
 
Det bör även nämnas att indunstaren rengörs med salpetersyra var 150: nde driftstimme. 

5.2.3 Parametrar 
Driftsparametrar innefattar bla. nivålarm för att stoppa eventuellt skum från att blanda 
det rena flödet med det smutsiga och pH från att skada utrustningen som är konstruerad 
för att hantera pH 7 och uppåt. Driftstid är den enda parametern som i nuläget ändras. 
Det gäller även att konduktiviteten måste hållas inom tillåtna värden (storleksordningen 
25-30 µS/cm). Om så, förutsätts indunstningen fungera tillfredställande. De kvartalsvis 
utförda proven säkerställer att så är fallet. 

                                                             
9 Mikael Zaar, PRC Engineering, 2010-05-05 
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5.3 Vakuumindunstningen på Korsnäs  

5.3.1 Företaget 
Korsnäs AB äger bland annat ett pappers- och kartongbruk i Gävle och ägs av Invest-
ment AB Kinnevik. Korsnäs omsatte 8 039 MSEK 2009 och har i sin helhet ca 1800 
anställda. Fabriken i Gävle producerar ca 700 kton papper och kartong årligen10. 

5.3.2 Indunstningen 
Indunstaren i Gävle är en fallfilmsindunstare levererad av Metso Power. Indunstaren 
sattes i drift vecka 18 2010 och ersatte tre gamla indunstare varav den äldsta varit i drift 
sedan 40-talet. Anläggningen indunstar ca. 750 ton11 vatten per timme och är således 
den största indunstaren som behandlas i detta examensarbete. Syftet med indunstningen 
är att indunsta blandlut med en torrhalt på 20 % för att skapa ett koncentrat eller en 
brännlut med en torrhalt på ca. 75 %. Den senare används sedan som bränsle i fabrikens 
sodapanna. För konceptförklaring fallfilmsindunstare se figur 4.2 ovan. 
 
Indunstaren är uppbyggd i sju steg där övertryck råder i de två första stegen och under-
tryck i de övriga. Temperaturen sjunker med trycket och kokpunkten anpassar sig däref-
ter. Det inkommande flödet går först in i det fjärde steget, se figur 4.3 nedan, och skick-
as vidare till och med steg 7 innan det mellanlagras. Flödet går sedan vidare till steg 3 
där det splittras mellan att gå vidare till steg två och via en kondensor recirkuleras ge-
nom steg 3. Efter steg 2 går flödet till steg 1. Steg 1 består i sig av fyra separata induns-
tare matade med färskånga, efter detta steg har koncentratet en torrhalt på ca 75 %.  
 
Processen genererar tre olika kondensat, från steg 2,3 och 4, två av dessa är ”rena” (A 
och B i figur 4.3) och används för att växla fram varmvatten till delar av industrin innan 
de går till avlopp. Det tredje kondensatet (C) pumpas vidare till en stripper för att tvättas 
innan det går vidare till avlopp. En stripper är ett långt rör med ett flertal plattor med hål 
i. Smutskondensatet sprutas in i toppen av strippern och lutånga sprutas in i den nedre 
delen. När kondensatet fördelas genom plattornas hål möter det ångan som tvättar vat-
tendropparna. 
 
Koncentratet som genereras är brännlut och påminner om flytande asfalt12. Konsisten-
sen kan innebära problem med igensättande av rör men i det stora hela är det enbart 
torrhalten som är av intresse. Detta då högre torrhalt ger en mer energieffektiv förbrän-
ning. 
 
Rengöring av indunstaren sker med jämna mellanrum genom att en kondenseringsdel i 
taget får ett utspätt inkommande flöde. Rengöringen sker främst för att undvika belägg-
ningar i utrustningen och för att bibehålla god värmeöverföring. 
 
 
                                                             
10www.korsnas.se, 2010-06-09 
11www.metso.com/News/newsdocuments.nsf/web2newsdoc/2701EE3EA93FD26FC2257578003E5C28?
OpenDocument&ch=ChMetsoWebEng&, 2010-05-10 
12 All information om indunstningen på Korsnäs kommer från intervju med John Svensson, 2010-05-07 
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Figur 5.3 Flödesschema fallfilmsindunstare Korsnäs 
 

5.3.3 Parametrar 
Indunstningen är i sig en självreglerande process men övervakas som processerna ovan. 
De parametrar som används för att bedöma processens duglighet är konduktivitet, torr-
halt och avdunstad mängd vatten. Det sistnämnda för att kontrollera energieffektiviteten 
som är en stor del av motivet till investeringen. Konduktiviteten mäts för smutskonden-
satet före och efter strippern och efter indunstning för A och B. Håller sig kondensaten 
inte inom tillåtna ramar skickas det till en spilllutstank innan det recirkuleras till in-
dunstningen. Torrhalten mäts på koncentratet med en refraktometer som utifrån lös-
ningens brytningsindex beräknar torrhalten. 
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6 Resultat 
Resultatavsnittet delas upp i två större delar. Den första behandlar sambandsanalysen av 
GEs indunstning och den senare jämför det tre olika indunstningsprocesserna. 

6.1 Sambandsanalys 
Sambandsanalysen har i stor utsträckning blivit lidande av tekniska problem under 
provtagningsfasen i detta examensarbete. Grundtanken var att studera hur givna para-
metrar varierade under normala förhållanden. De tre första cyklerna visade sig efter 
kväveanalys inte kunna betraktas som normala då mätvärdena låg långt över tidigare 
mätvärden för både kväve och konduktivitet. För att försöka säkerställa normaldrift de-
monterades därför anläggningen och rengjordes grundligt av ett saneringsföretag. De tre 
cykler som provtogs efter rengöringen gav mätvärden som kan betraktas som normala. 
För att göra analysen överskådlig beskrivs först varje parameters ”beteende” kortfattat 
innan samband beaktas. Grafer till samtliga parametrar finns bland bilagorna. Grafer 
från styrsystemet saknas dock då styrdatorns hårddisk havererade under projektets slut-
skede.  

6.1.1 Parameter för parameter 
Kvävemängd (mg/l), Bilaga 1: I de tre första cyklerna låg kvävehalten långt över vad 
som förväntats vid samtliga provtagningstillfällen. I cykel 1 låg mängden stabilt mellan 
470-630mg/l vid försökets fyra sista provtagningar, de tre första slarvades bort av Al-
control. I cykel 2 började alla stegen vid ca 200 för att därefter gå upp och vända mellan 
400-500 för att sluta strax över 200. Cykel 3 inleddes med betydligt lägre värden, ca 30-
50, därefter följde en ökning för alla steg med steg 1 i toppen och därefter i fallande 
ordning. Steg 1 stabiliserades efter 19h och låg därefter strax under 300. Steg 2 stabili-
serades efter 29h på värden kring 200. Steg 3 stabiliserades efter 19h och stannade runt 
80. 
 
I de tre sista cyklerna stabiliserades kvävehalten under 30mg/l. Detta är att betrakta som 
normala värden och det är främst pga. av detta som de tre sista cyklerna anses vara mer 
relevanta för analys vid optimering.  
 
I cykel 4 tillsattes koncentrerad saltsyra manuellt för att chocksänka pH i kokkärlen. 
Cykel 4 är även den första efter sanering. För steg 1 sker en ökning från 3-19 de första 
19h, därefter sjunker halten och stabiliseras kring 3. Steg 2 stabiliseras inte utan hoppar 
mellan 7 och 28 under hela processen. Steg 3 startar stabilt kring 15 men börjar hoppa 
efter 24h mellan 26-8. 
 
Cykel 5 beter sig betydligt mer stabilt än sin föregångare. Steg 1 ökar från 3-29 under 
processen första dygn varefter värdena stabiliseras strax under 30. Steg 2 beter sig likar-
tat men stabiliseras strax under 20. Steg 3 ligger stabilt under hela processen på värden 
mellan 5-10. 
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I den sjätte och sista cykeln uppnåddes det mest stabila resultatet med samtliga mätvär-
den <1 utom det första provet (efter 24h) för steg tre som uppmättes till 1. 
 
 
Konduktivitet kondensat (µS/cm), Bilaga 2: I de tre första cyklerna ligger steg 1 kraf-
tigt över de andra två stegen med värden mellan 130-1145 µS/cm. Därefter följer steg 2 
och längst ned hittar vi steg 3. För steg 1 och 2 sjunker värdena något mellan cykel 1 
och 2 medan steg 3: s värden höjs. I cykel 3 höjs samtliga värden rejält. Steg 1 har en 
markant ökning under varje cykel med en viss utplaning på slutet i cykel 3. Steg 2 upp-
visar ett liknande beteende men med betydligt lägre värden. Steg 3 kan i sammanhanget 
betraktas som konstant. 
 
I de tre sista cyklerna är beteendet något annorlunda. I det två sista håller sig respektive 
steg inom 200 µS/cm under hela driftstiden och inga egentliga trender kan ses. I cykel 3 
kan man dock se en ökning för samtliga steg under stora delar av tiden.  I cykel 3 och 4 
håller sig värden inom 150-400 men i den sista cykeln har en höjning skett och där 
hamnar de mellan 250 och 450. 
 
Konduktivitet koncentrat (mS/cm) Bilaga 3: Efter ett dygns drift ligger samtliga vär-
den i samtliga cykler mellan 100 och 140 mS/cm.  I något enstaka fall kan man ana en 
uppåt- eller nedåtgående trend men lutningen är så pass svag att det mycket väl kan röra 
sig om naturliga variationer. Det går åtminstone inte att utesluta att grafen kommer att 
plana ut eller vända. 
 
Inkommande kvävehalt (mg/l): varierade mellan 1300-3400. Värdena för Cykel 1 
tappades bort av Alcontrol Laboratories. Cykel 2 startade på 1300 och slutade på 1500. 
Cykel 3 låg något högre med 1800-2900. Cykel 4 hade det högsta värdet på inkomman-
de med 3400 men därefter sjönk nivån till 2500 respektive 2100 för cykel 5 och 6. 
 
pH kondensat, Bilaga 4: I de tre första cyklerna ligger pH mellan 3 och 5 och samtliga 
steg planar ut efter ca ett dygn. Samtliga steg skiljer sig med ca 0,5 enheter och inleds 
med en svag ökning. Steg 1 har genomgående det högsta värdet bortsett från cykel 3. I 
cykel 1 har steg 1 även en dal vilken beror på att provtillfället sammanföll med påfyll-
ning av inkommande flöde i det steget. 
 
I de tre senare cyklerna ligger samtliga mätvärden mellan 3,4 och 4,7 och inga tydliga 
trender går att se.  
 
pH koncentrat Bilaga 5: I de tre första cyklerna ligger pH för koncentratet mellan 5 
och 6 och varierar ytterst lite med tiden, mindre än 0,5 enheter. Det enda värde som 
sticker ut är steg 3 i cykel 1. Mätvärdena ligger ca 1 enhet under de andra stegen och har 
en något brantare ökning under processens första dygn. Vad detta kan bero på är svårt 
att säga, beror det på det kvarvarande koncentratet från cykeln innan?  
 
Cykel 4 har inledningsvis en ökning av pH som sedan sjunker brant. I synnerhet steg 1 
utmärker sig med ett pH<2 på de två sista mättillfällena. Detta är emellertid föga förvå-
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nande då vi manuellt tillsatte stora mängder koncentrerad saltsyra för att se hur det på-
verkade processen i stort.  
 
Den femte cykeln har en inledande ökning från 3 till 5 mellan de första provtagningstill-
fällena varefter värdet stabiliserar sig runt fem för samtliga steg under resterande tid. 
 
Vid den sjätte och sista cykeln ökades doseringen av saltsyra i systemet vilket resultera-
de i att pH hamnade under 2 för samtliga provtagningstillfällen utom det fjärde och 
femte för steg 2. 
 
Densitet och torrhalt (%), koncentrat, Bilaga 6: Densiteten ligger i de senare cykler-
na inom en spridning på ca 0,05 efter 19h drift.  
 
I de tre första försöken är spridningen något större men även där planar samtliga steg ut 
efter ca ett dygns drifttid. Cykel 3 är den enda som sticker ut med något högre värden på 
den varma densiteten.  
 
Vad gäller torrhalten så följer den densiteten och ökar med tiden vilket var förväntat. 
Torrhalten ligger efter ett dygn på mellan 20-30 % på de två första cyklerna, mellan 35-
50 % på den tredje och 30-40 % på den färde. Cykel 5 skiljer något från de tidigare då 
torrhalt börjar runt 30 % och ökar relativt långsamt mot 40 % vid tömning. Den sjätte 
cykeln ligger också stabilt under den del av processen där mätningar gjordes (24h-
tömning). Steg 3 ligger mellan 30 och 40 % och de andra stegen mellan 40 och 50 %. 
 
Den stora frågan här är om den långsamma ökningen i torrhalt betyder att salterna faller 
ut tidigt i processen och lägger sig på botten i stegen och att proverna tas på ett sådant 
vis att de inte kan ge svar på när processen bör avslutas. Alternativet är att ökningen 
sker så långsamt att det inte går att avgöra när salterna faller ut med någon säkerhet. 
 
Konduktivitet från styrsystem (µS/cm): I de två första cyklerna låg konduktiviteten 
under 300 vid start och ökade sakta det första dygnet till strax över 400. Därefter blev 
ökningen brantare och slutade på 700 respektive 600. Den tredje cykeln betedde sig lik-
nande de första 10h men ökade därefter brant för att vid ca 16h hamna på nivåer över 
1000 till cykelns slut. 
 
Cykel 4 höll sig på nivåer under 300 det första dygnet för att sedan öka till ca 400 vid 
tömning. Den femte cykeln låg ca 100 högre under det första dygnet men slutade även 
den runt 400. Cykel 6 låg runt 400 under det första dygnet för att därefter öka till värden 
kring 600. 
 
pH från styrsystem: I de tre första cyklerna låg inkommande pH på ca 5,4 genomgå-
ende med undantaget att det efter 10h i cykel 3 gick upp och stannade på ca 6,5. Värdet 
efter tillsättning av HCl betedde sig likartat och låg genomgående en enhet lägre. I de 
tre sista cyklerna låg inkommande på 6,5 och det justerade värdet varierade i cykel 4 
mellan 2 och 4, i cykel 5 och 6 låg det stabilt kring 3. 
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6.1.2 Samspel 
Sambandsanalysen har skett på så vis att samtliga cyklers grafer ställts upp bredvid var-
andra och jämförts. I ett inledande skede söktes samband mellan extremvärden. Om tex. 
kvävehalten hade en extremtopp söktes motsvarande topp eller dal för någon annan pa-
rameter. Då detta visade sig fruktlöst studerades processerna i helhet, vilka parametrar 
ökar respektive minskar etc. Det enda samband som framträdde av detta var att torrhalt 
ökar i takt med densiteten.  
 
Studeras kvävehalten på det inkommande flödet så förefaller det inte ha någon påverkan 
på halten för det utgående då de lägsta värdena för inkommande sammanföll med de 
högsta utgående. 
 
Konduktivitet och densitet för koncentratet och pH för kondensatet förändras väldigt lite 
under en driftcykel vilket gör dem svårt att koppla samman med någon annan mätpara-
meter. Värt att notera är dock hur liten förändringen i densitet är. En inledande förhopp-
ning i projektet var att kunna avgöra när processen borde avbrytas utifrån densiteten. 
Detta är inte genomförbart när variationerna är så små som i dessa mätserier. En följd av 
detta är även att torrhaltens förändring är liten.  
 
Konduktiviteten för kondensat var för steg 1 i cykel 1-3 väldigt hög samtidigt som kvä-
vehalten hamnade på höga nivåer. Steg 3 hade dock relativt låga och konstanta nivåer i 
samma cykler, nivåer på samma värden som senare sammanföll med låga kvävehalter. 
Vilket pekar på att samband mellan de två saknas. 
 
Slutligen studerades de olika parametrarnas värden för att se om tex. lågt pH hos kon-
centratet inföll samtidigt som låga kvävehalter. Dessvärre så är resultaten motstridiga. I 
cykel 6 ligger merparten av mätvärdena för pH extremt lågt (<2) och värdena för kväve 
på motsvarande vis under 1. Dock visar tex. mätningar från cykel 4 att kvävehalten kan 
ligga under tio vid pH uppemot sex. Resultatet är dock oförändrat under hela mättiden, 
vilket om inte annat är av intresse för vidare försök. Värt att notera är att inga höga kvä-
vehalter finns vid lågt pH. 
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6.2 Processjämförelse 
Ett grundläggande problem med jämförelsen av de tre ovan beskrivna indunstningspro-
cesserna är att de skiljer sig väldigt mycket från varandra. Processjämförelse kan dock, 
som nämns i metodavsnittet, genomföras oavsett om processerna är liknande eller ej. 
Den variation som försvårar jämförelsen i detta fall är vad som indunstas och hur kon-
densat respektive koncentrat hanteras. 
 
Rent metodmässigt varierar inte indunstningsprocesser mycket från varandra. Det rör 
sig om halvautomatiska förlopp som styrs med drifttid. Någon form av extern energitill-
försel sker för att upphetta den inkommande lösningen till kokning vid ett givet tryck. 
Värmeåtervinning används därefter för att upphetta efterföljande steg.  
 
Min förhoppning inför studiebesöken var att den inkommande lösningen, trots olikheter 
i sammansättning, skulle orsaka liknande problem på de olika indunstarna. Dessvärre 
visade det sig att så inte var fallet. 
 
GEs koncentrat är som nämnts tidigare en saltlösning och det i särklass största proble-
met är att salterna faller ut och orsakar driftstörningar genom att hindra funktionen på 
nivåmätare och pumpar. Den torrhalt som kan uppnås innan detta sker ligger i storleks-
intervallet 30-40 %. 
 
I Korsnäs fall är koncentratet en råvara till andra processer och målet är även här att ha 
en så hög torrhalt och så liten mängd tillförd energi som möjligt. Anläggningen som 
driftsatts under examensarbetets tid levererar ett koncentrat med en torrhalt på ca 75 % 
och är konstruerad för att hantera detta.  
 
Av detta kan man lära att det alltså är fullt möjligt att konstruera indunstare som kan 
hantera väldigt trögflytande koncentrat. Problemet i jämförelse med GEs process ligger 
dock i salternas natur. Om bildandet av saltsjok går att undvika skulle en förlängning av 
drifttiden vara möjlig under förutsättningen att pumpar, bättre rustade att hantera tröga 
lösningar, även installeras.  
 
Jämförelse med processen på Astra blir på koncentratsidan även den komplicerad. Astra 
indunstar procentuellt sett väldigt små mängder aktiva substanser. Det vill säga merpar-
ten av det som den indunstaren bearbetar är vatten. Koncentratet blir således mindre 
trögflytande än i GEs process. Det är deras ambition att koncentrera detta ytterligare då 
deras koncentrat skickas på destruktion och medför således en kostnad. Detta borde 
dock enbart handla om att räkna på driftskostnaden för processen i förhållande till de-
struktionskostnad och därefter förlänga driftstiden efterhand.  
 
Studeras kondensatsidan av de tre processerna är problemen egentligen obefintliga. GE 
har, vid enstaka tillfällen, drabbats av så kraftig skumbildning i kokkärlen att nivåerna 
nått till demistortankarna. Detta har i sin tur föranlett att ångan smutsats ned. Detta kan 
ha haft en negativ inverkan på kondensatets kvävehalt men detta samband är inte helt 
fastställt varför tex. koncentratets mättnadsgrad inte kan uteslutas som orsak. 
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På Korsnäs och Astra används automatiska tvättfunktioner vilket innebär att nedsmuts-
ningen är obefintlig. På Astra har användningen av vissa rengöringsmedel medfört att 
skum följt med ångan, men dessa kemikalier används inte längre. Dock finns ett kärl 
med skumdämpande medel inkopplat till utrustningen. Om skumbildningen återkommer 
är tanken att optiska sensorer i indunstaren skall reagera på nivåskillnaden och att dose-
ring av skumdämpande medel ska ske. På Korsnäs är skumbildning inte ett problem. 
 
Den mest iögonfallande likheten mellan anläggningarna är att samtliga använder sig av 
konduktiviteten för att kontrollera indunstningens funktion. I Korsnäs fall handlar det 
om skillnaden före och efter strippern för C-kondensatet och efter indunstning för A och 
B.  
 
Hos Astra mäts konduktiviteten på utgående kondensat innan det går till kommunalt av-
lopp. Med tanke på procenthalten vatten som indunstas är det osannolikt att halten 
överhuvudtaget kommer att stiga men om så ändå sker stannas processen. 
 
GE tittar även de på konduktiviteten på utgående kondensat och har utgått från att kvä-
vemängden ökat med ökad konduktivitet. 
 
Alla tre företagen använder sig alltså av konduktiviteten som en markör på att processen 
försämrats och inte som ett fastställt symptom på ett specifikt problem. 
 
Flödesmässigt är det svårt att ställa dessa tre processer jämte varandra då de inte bara 
skiljer sig markant i storlek utan även utformning. Den likhet som finns är indunstning-
en som generell process, dvs. det inkommande flödet förångas, värmen återvinns och 
resultatet av processen är ett kondensat och ett koncentrat.
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7 Slutsatser och diskussion 

7.1 Sambandsanalysen 
De förhoppningar som inledningsvis fanns med samband mellan kvävehalt och 
konduktivitet har inte kunnat fastställas. De försök som gjorts med sänkt pH kan 
heller inte med säkerhet påstås gett lägre kvävehalter. Det har vid några tillfällen 
varit låga kvävehalter vid pH-nivåer som tidigare sammanträffat med höga kväve-
halter. Dock har inga höga kvävehalter uppträtt vid lågt pH.  
 
En möjlighet är att detta beror på den inkommande lösningens variation i sam-
mansättning. Som exempel kan det sista försöket som genomfördes nämnas. Där 
var både kväve och pH lågt och detta sammanföll med att torrhaltsprovens utse-
ende förändrades. I tidigare försök var de mörkbruna och oljiga men i det sista 
försöket ljusare och kristallina, utseendet blev dock oljigare med tiden.  
 
Mitt förslag är att ta fram ett större underlag för hur kvävehalten beter sig vid låga 
värden på pH. Om trenden håller i sig är det min uppfattning att indunstningspro-
cessens begränsning ligger i förmågan att hantera salterna i koncentratet.  
 
Rent praktiskt medför detta ett problem med den doserpump som justerar pH för 
det inkommande flödet. Under cykel 6 var den ställd att gå på 95 % vid 3000 l/h, 
vilket gav ett pH<2 i samtliga steg. Det inkommande flödets pH låg mellan 6-7 
och när detta pH hamnar högre kommer justeringen att ge mindre effekt. Detta 
leder i sin tur till att ett inkommande flöde som reagerar positivt på lågt pH och 
själv har ett högt värde inte kommer att kunna justeras ned lika mycket. Det kan 
vara bra att studera det inkommande flödet i detta avseende och om nyss nämnda 
situation kan uppstå, anpassa doseringen av HCl för detta. Det bör även utredas 
vad som händer om pH för inkommande lösning är väldigt lågt. Vilka pH kan ut-
rustningen hantera ur ett slitningsperspektiv? 
 
Om pH visar sig vara kritiskt kan det även vara ett alternativ att justera pH redan i 
uppsamlingstanken innan indunstaren. Det inkommande flödet får på så vis ett 
konstant pH vilket torde innebära att justeringen blir mer tillförlitlig. 
 
Vad gäller densitetens beteende under drift så är den efter processens första dygn 
så gott som oförändrad. Hade densiteten ökat markant innan större utfällning av 
salter hade den möjligen kunnat användas som styrparameter men när densiteten 
är mer eller mindre konstant under cyklernas senare del ser jag ingen möjlighet att 
använda densiteten som mått på när processen skall avbrytas. 
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Studeras torrhalten så har torkningen visat sig vara tidsödande och gett ojämna 
resultat. Torrhalten kan användas som ett ekonomiskt mätetal för att visa hur pro-
cessen reducerar den mängd avfall som måste omhändertas. En hög torrhalt ger 
märkbart mindre avfall än en lägre. Dock följer torrhalten, av naturliga skäl, den-
siteten och är således relativt konstant redan efter 24h. Detta resultat visar alltså 
att mängden koncentrat inte ökar trotts att inkommande lösning tillförs. Detta ger 
att salterna troligtvis faller ut snabbare än förväntat i processen och lägger sig på 
botten av stegen. Detta medför att proverna tas på ett sådant sätt att de inte kan ge 
svar på när processen bör avslutas.  
 
En stor begränsning för indunstningen är cirkulationspumparna som används för 
tömning men även, när så önskats, för att cirkulera flödet i varje steg. Pumparna 
stöter på problem när de pumpar luft och/eller partiklar. Med pumpar med kapaci-
tet att pumpa tröga lösningar borde processen kunna köras längre och få en högre 
koncentration av det utgående avfallet. Dock kvarstår då problemet med nivåmä-
tarna som pga. av de utfällda salterna fastnar. När dessa givare fastnar skickar de 
ingen signal när koncentratet når lågnivån. Detta leder till att pumparna pumpar 
luft och havererar. Problemet torde kunna lösas med någon form av inbyggd spol-
ning riktad mot givarna. Ett alternativ är att rikta om cirkulationsutloppet så att det 
strömmar kring stoppklossen och spolar bort salterna. 
 
Vad gäller konduktiviteten från styrsystemet beter den sig likartat för samtliga 
cykler. Endast i Cykel 3 visar den upp ett extremt beteende. Då inga andra para-
metrar visar upp extremtoppar vid samma tillfälle är det svårt att dra några slutsat-
ser av detta. Visserligen sammanföll detta med stora mängder salt i botten på de 
tre stegen och skulle därför kunna vara en reaktion på mättnaden av koncentratet. 
Som en förlängning av detta borde ett par cykler köras tills mättnaden blir likar-
tad. Detta medför en hel del arbete med rengöring etc. Om det visar sig att det 
finns ett samband kan lutningen på konduktivitetsgrafen vara en signal för när 
processen bör avslutas. Bortsett från denna spekulation så anser jag att kondukti-
viteten inte är något tillförlitligt mått på processens ”välmående”. 
 
Sammanfattningsvis så har examensarbetet inte lyckats med optimeringen av pro-
cessen. Kväveutsläppen vid det sista mättillfället var visserligen små men det är 
inte säkerställt att så kommer att vara fallet framledes. Mängden koncentrat har ej 
heller minskats men det är å andra sidan klarlagt att det främst är utrustningen 
som begränsar drifttiden och inte det inkommande flödet. Att skapa förståelse för 
indunstning och underlag för fortsatta försök anser jag mig dock ha lyckats med. 
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7.2 Förslag till framtida försök 
 
Kör processen till hög mättnadsgrad av koncentratet för att se om konduktiviteten 
stiger brantare efter längre driftstid och/eller undersök om salterna redan fallit ut 
när densiteten stabiliserats, dvs. bryt processen efter ca. ett dygn och titta efter. 
 
Studera förhållandet mellan pH och kvävehalt ytterligare. 
 
Undersök alternativa pumpar för såväl koncentrattömning som syradosering och 
möjligheter till spolning eller byte av nivåmätare. Om byte av cirkulationspum-
parna sker rekommenderas att infästningar för pH-mätare görs för eventuellt fram-
tida bruk. 
 

7.3 Processjämförelsen 
Då processerna skiljer sig så markant på det inkommande flödets egenskaper är 
det svårt att dra konkreta slutsatser. Indunstning som process är en relativt enkel 
och stabil metod och de problem som GE stöter på förefaller inte finnas på de 
andra anläggningarna.  
 
Astra och Korsnäs inkommande flöden är i jämförelse med GE mer eller mindre 
konstanta varför de inte har samma behov av att styra processen. I Korsnäs fall är 
det dessutom koncentratet som är kritiskt efter som det är en råvara för andra pro-
cesser. 
 
Sett ur ett Demingscykelperspektiv gick planeringen och genomförandet smidigt. 
Sökandet efter lämpliga samarbetspartners gick bra men i efterhand borde mer 
fokus lagts på likartade inkommande flöden än på indunstning som generell pro-
cess. Analysen blev som resultat av besöksanläggningarna något tunnare än vad 
som önskats och detta ledde i sin tur till att delmomenten anpassa och förbättra 
uteblev.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att på de områden där processerna är jämförba-
ra hanteras de redan på samma sätt oavsett bransch. I och med att de inkommande 
lösningarna är så olika varandra stöter de inte på samma problem varför företagen 
har lite att lära av varandra i detta sammanhang. Om fortsatta utbyten med andra 
företag skall genomföras är det min uppfattning att den inkommande lösningen 
måste vara jämförbar med GEs för att utbytet ska resultera i något konkret. 
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9 Bilagor 
 

Bilageförteckning 
 

BILAGA 1: MÄTVÄRDEN KVÄVEMÄNGD 
BILAGA 3: MÄTVÄRDEN KONDUKTIVITET KONCENTRAT 
BILAGA 4: MÄTVÄRDEN PH KONDENSAT 
BILAGA 5: MÄTVÄRDEN PH KONCENTRAT 
BILAGA 6: MÄTVÄRDEN DENSITET VARM OCH VID RUMSTEMP. 
BILAGA 7: MÄTVÄRDEN TORRHALT 



 

 

Bilaga 1: Mätvärden kvävemängd
 

X=provtagningstillfälle, Y=kvävehalt (mg/l), S3, S2, S1  
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Bilaga 2: Mätvärden konduktivitet kondensat
 

X=provtagningstillfälle, Y=konduktivitet (µS/cm), S3, S2, S1  

  

  

  
 



   

  

Bilaga 3: Mätvärden konduktivitet koncentrat
 

X=provtagningstillfälle, Y=konduktivitet (mS/cm), S3, S2, S1  

  

  

  



   

  

Bilaga 4: Mätvärden pH kondensat
 

X=provtagningstillfälle, Y=pH, S3, S2, S1  

  

  

  
 



   

  

Bilaga 5: Mätvärden pH koncentrat
 

X=provtagningstillfälle, Y=pH, S3, S2, S1 

  

  

 



   

  

Bilaga 6: Mätvärden densitet varm och vid rumstemp. 
 

X=provtagningstillfälle, Y=densitet, S3, S2, S1. 

 

  

  
 



   

  

Bilaga 7: Mätvärden Torrhalt
 

X=provtagningstillfälle, Y=Torrhalt (TH) (%), S3, S2, S1. 

  

  

  

 


