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Abstract 
 
This thesis work is about an improvement in Tate and Lyle’s Clean-in-Place system. The 
thesis investigates how the designs around two machines can be constructed to automate its 
Clean-in-Place system. Alongside, two step-by-step manuals were created on how the ma-
chines should be cleaned. Furthermore a cleaning agent were searched for which eliminates 
the oat residues that Tate and Lyle faces. The study’s focus was to reduce the cleaning time in 
their closed systems by automating the cleaning sequences and use a more suitable cleaning 
agent for their type of residues. 
 
The background to the study can be described as a cleaning problem. Tate and Lyle’s Clean-
in-Place system is operated manually and is executed twice a month. The cleaning agents in 
their current situation is sodium hydroxide and nitric acid which is not adapted for the re-
maining residues that appear in their equipment piping and edges. The problem arises when 
the monument remains isn’t properly cleared so the production cannot be resumed since con-
tamination may occur. The equipment is disassembled, cleaned by hand and reassembled 
before the production can be continued.  
 
The purpose of the thesis work is to find the most advantageous way to clean a decanter cen-
trifuge and a separator. A more suitable cleaning agent are examined as well as the economic 
benefits that can occur at reduced cleaning time. The work delimited from practical construc-
tion and planning for an upgraded system.  
 
The result consists of two step-by-step manuals that specifically describes how the machines 
should be cleaned with a Clean-in-Place system. Subsequently, two designs were developed 
around the decanter centrifuge and separator. The designs describe the placement of pipes, 
valves and pumps as well as suggestions for new pipelines that provide cleaning benefits. 
Examination of more customized cleaning was done as an experiment in the chemistry de-
partment at the School of Engineering in Jönköping. The experiment presented as unsuccess-
ful and wouldn’t be repeated because of optimistic planning. Instead, the result was presented 
as a Pugh-matrix where four supplements based on similar studies were used. With an auto-
mated system and a qualified cleaning the production time could be increased by 9, 7 %. The 
economic change was presented as an investment calculation.  
 
Kewwords 
Clean-in-Place, closed systems, cleaning, automation, detergents, efficiency, profitability
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om en förbättring inom företaget Tate and Lyles Clean-in-Place 
system. Examensarbetet undersöker hur designerna kring två maskiner kan utvecklas för att 
möjliggöra en automatisering i ett Clean-in-Place system. Parallellt erhålls steg-för-steg ma-
nualer kring maskinernas rengöring och vilket rengöringsmedel som eliminerar Tate and Ly-
les kvarvarande havrerester. Studiens fokus var att reducera rengöringstiden av företagets 
slutna system genom att automatisera rengöringssekvenserna och använda sig av ett mer an-
passat rengöringsmedel för deras sort av rester. 
 
Bakgrunden till studien kan beskrivas som ett rengöringsproblem. Tate and Lyles Clean-in-
Place system opereras manuellt och utförs två gånger i månaden. Under rengöringssekven-
serna står produktionen stilla vilket påverkar företagets omsättning. Rengöringsmedlet som i 
dagsläget är Natriumhydroxid och Salpetersyra är inte anpassat för de kvarvarande resterna 
som återstår i utrustningens rör och kanter. Problemet som uppstår när efterlämningen kvar-
står är att produktionen inte återupptas då föroreningar kan inträffa. Utrustningen demonteras, 
rengörs förhand och monteras ihop innan produktionen kan fortsätta.  
 
Syftet med examensarbetet är att finna det mest fördelaktiga sättet att rengöra en dekanter-
centrifug och en separator. Ett mer anpassat rengöringsmedel undersöks samt vilka ekono-
miska fördelar som kan inträffa vid reducerad rengöringstid. Arbetet avgränsades från kon-
struktion och planering för ett uppgraderat system. 
 
Resultatet består av två stycken steg för steg manualer som specifikt beskriver hur maskiner-
na skall rengöras med ett Clean-in-Place system. Därpå presenteras två utvecklade designer 
runt dekantercentrifugen och separatorn. Designerna beskriver utplaceringen av rör, ventiler 
och pumpar samt förslag på nya rörledningar som ger rengöringen en förmån. Undersökning-
en av ett mer anpassat rengöringsmedel utfördes som ett experiment på kemiavdelningen på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Experimentet presenteras som misslyckat och återupprepa-
des inte på grund av optimistisk tidsplanering. Istället redovisas resultatet med en Pugh-
matris där fyra supplement baserat på liknande studier användes. Med ett automatiserat sy-
stem och ett kvalificerat rengöringsmedel kunde 9,7 % mer produktionstid frigöras. Den eko-
nomiska förändringen presenteras i en investeringskalkyl.  
 
 
 
Nyckelord 
Clean-in-Place, slutet system, rengöring, automation, upplösningsförmåga, effektivitet, av-
kastningsgrad.
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1 Introduktion  
  
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till problemformuleringen och hur företag generellt 
utför rengöringen av sin processutrustning. Bakgrunden ger en förklaring till syftet och frå-
geställningarna. Kapitlet inkluderar också omfång och avgränsningar samt disposition av 
rapporten. 
 
Examensarbetet utförs inom utbildningen maskinteknik med inriktning industriell ekonomi 
och produktionsledning. Resultatet av studien används som ett underlag för Tate and Lyles 
rengöring av slutna system. Arbetets fokus är förbättringsmöjligheter anpassat till Tate and 
Lyles Clean-in-Place system.     

1.1 Bakgrund 
 
Tate and Lyle Sweden AB är ett tillverkningsföretag inom livsmedelsindustrin som tillverkar 
protein och betaglukan från rent havre.  
 
Livsmedelverket ställer höga krav på hygien inom livsmedelsindustrin. Företagen som pro-
ducerar mat-, dryck- och hälsoprodukter behöver rengöra tillverkningsutrustningen får att 
undvika föroreningar i sitt system.  
 
Enligt Seiberling [1] rengjordes alla slutna system tidigare genom att demontera utrustningen. 
I ett slutet system har innehållet ingen kontakt med omgivningen [23, s.1]. Detta innebar att 
rengöringen utfördes förhand. Metoden kallas Clean-out-of-Place (COP) [1]. 
 
Under 50-talet utvecklades ett system som möjliggjorde automatisk rengöring av tillverk-
ningsutrustningen. Systemet kallas Clean-in-Place (CIP) och kan rengöra utrustningen utan 
att demontera den. Clean-in-Place systemet rengör med vatten, ett upplösningsämne och en 
syra som pumpas genom utrustningen i hög hastighet [1]. 
 
Tate and Lyles Clean-in-Place system är ungefär 30 år gammalt och har ärvts från företaget 
Arla. På grund av åldern på systemet är det till största del bestående av handventiler som be-
hövs manövreras förhand. För att kunna förkorta rengöringstiden har Tate and Lyle beslutet 
att automatisera sitt Clean-in-Place system. 
 
Tate and Lyles Clean-in-Place system använder sig av vatten, natriumhydroxid (2 % koncent-
ration), och salpetersyra (0,5 % koncentration) vid rengöring. Natriumhydroxid är ett vatten-
lösligt ämne som används för att avlägsna Tate and Lyles havrebaserade resterna från utrust-
ningens insidor. Salpetersyra är en stark frätande syra som används för att eliminera de kvar-
varande resterna och sterilisera rörens ytor. 
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1.2   Problembeskrivning 
  
Problemet Tate and Lyle har är att deras Clean-in-Place system inte eliminerar produktions-
resterna. Om systemet inte eliminerar resterna behövs nedmontering av processutrustningen 
för att rengöra systemet. Rengöringen sker därefter förhand vilket i sin tur tar lång tid. Natri-
umhydroxid och salpetersyra som används av Tate and Lyle idag är inte anpassade för pro-
duktionens havrebaserade rester. Beroende på vilka operatörer som utför rengöringen behövs 
mellan 20-36 timmar för processutrustningen att bli ren. Företagets lönsamhet påverkas nega-
tivt av att produktionen behöver avbrytas under denna tid.  
 
Detta examensarbete behandlar två typer av maskiner i tillverkningsprocessen. Maskinerna är 
en dekantercentrifug och en separator. Komplikationer som tidigare uppstått är svårigheter i 
rengöringen av dessa maskiner. Tate and Lyle vill därför hitta ett mer anpassat sätt att rengöra 
dekantercentrifugen och separatorn.  
 
Tate and Lyle söker också efter ett alternativt rengöringsmedel för att kunna förbättra sin ren-
göring och avlägsna syra steget för besparing av onödiga utgifter. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med examensarbetet var att utforma en steg- för-steg manual för hur dekantercentrifu-
gen och separatorn skulle rengöras, med tillhörande konstruktion för Clean-in-Place systemet. 
Examensarbetet inkluderade också undersökningar kring olika upplösningsämnen för att för-
bättra företagets rengöring. Slutligen granskades den ekonomiska förändringen som investe-
ringen kan komma att medföra. 
  
För att uppnå detta syfte ställs följande frågor: 
  

- Hur ska Tate and Lyles dekantercentrifug och separator rengöras steg för steg i 
samband med uppgraderingen av Clean-in-Place systemet? 
 

- Vilket lösningsämne är lämpligast för rengöring i relation till pris, säkerhet och 
effektivitet? 
 

- Hur kommer ett automatiserat Clean-in-Place system påverka Tate and Lyles 
avkastningsgrad? 
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1.4    Omfång och avgränsningar 
 
Detta examensarbete inkluderade konstruktionen av ett Clean-in-Place system för en dekan-
tercentrifug och en separator. Inklusive en steg-för-steg manual för rengöringen av båda ma-
skinerna. Ytterligare undersöktes användandet av ett nytt upplösningskoncentrat samt en in-
vesteringskalkyl i samband med Clean-in-Place systemet.  
 
Rapporten tar inte hänsyn till följande punkter: 
 
● Planering inför byggandet och installationen av det utvecklade Clean-in-Place syste-

met.  
 
● Dimensionering och vilka modeller de ingående systemet kommer innehålla. 

 
● Kemiskareaktioner i samband med rengöringsmedel. 

 
● Övriga produktionsstopp bortsett från rengöringen. 

 
● Återbetalningstiden av investeringen. 

 

1.5    Disposition 
 
Det första kapitlet innehåller en bakgrund, problembeskrivning, syfte och frågeställningar till 
studien. I följande kapitel behandlas det valda metoderna och tillvägagångssätten för att be-
svara arbetets frågeställningar. Tredje avsnittet förklarar litteraturundersökningarna som 
gjorts för att förstå arbetsområdet. Kapitel fyra beskriver den insamlade empirin och resulta-
tet av examensarbetet. I de slutliga kapitlet analyseras och diskuteras metodvalen och resulta-
tet som studien har behandlat. 
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2     Metod och genomförande 
  
I detta kapitel beskrivs vilken typ av studie som genomförts. Det redogörs för vilka metoder 
som använts och hur information har samlats in. Därpå redogörs varför metoderna valts och 
hur dessa är relevanta till resultatet. 
 
Arbetet består av litteraturstudier kring rengöring och rengöringsmedel i slutna system samt 
hur industriella dekantercentrifuger och separatorer fungerar. Operatörerna som driver pro-
cessen på Tate and Lyle intervjuades för att få information om anläggningens arbets- och 
rengöringssätt. Ytterligare information har samlats in via observationer och analyser. Handle-
daren från Tate and Lyle, Andrew Lemkau, försatte gruppen med företagets årsredovisning 
för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen användes som underlag för att fastställa en nuvär-
deanalys av företagets ekonomiska situation. Experimentella studier utfördes på Jönköpings 
Tekniska Högskola i det kemiska laboratoriet. Där studerades effekten av olika upplösnings-
koncentrat på Tate and Lyles havrebaserade rester. 
 
Inga angivna steg- för-steg manualer kring ett Clean-in-Place system är funna i litteraturstu-
dien och tolkas som ny forskning.    
  
Arbetet har utförts på lokalerna i Jönköpings Tekniska Högskola. Under en vecka utfördes 
också arbetet på Tate and Lyles anläggning i Kimstad. Kontinuerlig respons från handledaren 
Lemkau har använts för att besvara den första frågeställningen. 
   

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
  
För att besvara hur maskinerna ska rengöras i samband med uppgraderingen av Clean-
in-Place systemet har litteraturstudier, kommentarer av Lemkau och maskinernas manual-
böcker använts. I samband med litteraturstudierna har också en fallstudie gjorts. Fallstudien 
inkluderade intervjuer och observationer. Resultatet har redovisats i en uppställning av steg 
för både dekantercentrifugen och separatorn. Stegen är anpassade för programmeringen av 
Clean-in-Place systemet. Tidsintervallen för rengöringen är baserade på Lemkau’s erfarenhet 
inom ämnesområdet.    
  
För att besvara vilket lösningsämne som är lämpligast för rengöring i relation till pris, 
säkerhet och effektivitet utfördes ett experiment på Tekniska Högskolan i Jönköping 2015-
04-20 och en litteraturstudie. I samband med experimentet användes ett flertal upplösnings-
koncentrat baserat på de rekommenderade ämnena vid Clean-in-Place rengöring.   
 
För att besvara hur ett automatiserat Clean-in-Place system kommer påverka Tate and 
Lyles avkastningsgrad har årsredovisningen från mars 2014 använts. Teoretisk kunskap från 
kursen produktionssystem och ekonomi har också använts för att utföra beräkningar kring 
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investeringens lönsamhet. Årsredovisningen har presenterats i ett DuPont schema för att där-
efter jämföras med resultatet från investeringsberäkningarna.    

2.2 Arbetsprocessen  
 
Arbetet följde en veckoplanering och inkluderade också mindre mål vid varje arbetstillfälle. 
Fakta som samlats in placerades i en loggbok för att underlätta skrivandet av rapporten. Defi-
niera problemet var första steget i varje delprocess av examensarbetet. Vid en klar målsätt-
ning påbörjades litteraturstudierna. Problematik, framsteg och avklarade sekvenser dokumen-
terades i loggboken. 
 

- 2015-02-03 Besök hos Tate and Lyle: En problembeskrivning presenterades och en 
rundtur av anläggningen genomfördes. Handledaren Andrew Lemkau, processingen-
jör blev tilldelad.  

 
- 2015-02-23 Möte med Olof Granath: Examensanmälan blev godkänd. Tilldelades 

handledare och examinator. 
 

- 2015-03-23 - 2015-03-27 Besök hos Tate and Lyle: Intervjuade operatörer, observe-
rade de valda maskinerna och införskaffade förståelse kring P & ID ritningar. 

 
- 2015-02-23 - 2015-05-01 Litteraturstudier och rapportskrivning: Kontinuerligt 

skrivande och insamling av fakta. 
 

- 2015-04-20 Experiment av upplösningskoncentrat: Experimentet utfördes på Jön-
köpings Tekniska Högskola i det kemiska laboratoriet med hjälp från Åsa Hansen. 

 

2.2.1 Genomförandet av design och manualer 
  
Arbetet är upplagt kring praktiska observationer, där teori är kopplat till rengöring av slutna 
system. Clean-in-Place designen och steg- för-steg manualerna skapades parallellt för att er-
hålla ett gynnsamt resultat. Microsoft Visio användes vid konstruktionen av ritningarna och 
Microsoft Word användes för manualerna. Designen kring dekantercentrifugen och separa-
torn är baserade på originalritningarna för att understödja installationen.  
  

2.2.2 Effektivare upplösningskoncentrat 
  
Experimentet utfördes på kemiska laboratoriet vid Jönköpings Tekniska Högskola. Åsa Han-
sen som arbetar vid skolans kemiavdelning assisterade i utförandet. 
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Experimentet genomfördes med olika kemikalier på Tate and Lyles havrebaserade rester. 
Kemikalierna som användes var:  
 
● Natriumhydroxid  
● Kaliumhydroxid  
● Etylen diamintetraättiksyra  
● Natriumdodecylsulfat  
● Natriumvätefosfat  
● Natriumfosfat 
● Natriumkarbonat 

  
Experimentet var baserat på återskapandet av Tergazyme™ och Superquest™. Kemikalierna 
vägdes med en digitalvåg för att uppnå rätt koncentration av de pulveriserade ämnena. 
Blandningen utfördes med destillerat vatten och placerades i en bägare tillsammans med ke-
mikalierna. Koncentrationen av blandningarna följer enligt Palmowski [8] rekommendation 
där Tergazymes™ var 1 % vikt per volym medan Superquests™ var 3 % vikt per volym.    
  
 

 
 
Figur 1. Digitalvågen, de kemiska ämnena och proteinresterna under experimentet. 

  
2.3 Datainsamling 
  
I detta delkapitel beskrivs närmre hur fallstudien och datainsamlingen hanterades i exa-
mensarbetet. 
 
2.3.1 Litteraturstudie 
  
Utgångspunkten i litteraturstudien var boken Clean-in-Place for biopharmaceutical processes 
av Dale A. Sieberling. Boken gav en teoretisk grund inom automatiserade Clean-in-Place 
system.    
 
Jönköpings högskolebibliotek har använts för att finna facklitteratur inom områdena. Främst 
använda databaser var SpringerLink, Science Direct, DiVA och Academic Search Elite. 
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Sökorden som utnyttjades var: Clean-in-place, Cleaning-in-Place, CIP, detergent, surfactants, 
booster, addtitive, protein, Alfa Laval, decanter, separator, CIP sequence, CIP Supply, CIP 
Return, CIP Return pump och valve. 
  
Sökmotorn Google användes för att finna mer allmän och grundlig information kring ämnes-
områdena. 
 

2.3.2 Observationer 
 
Under företagsbesöken mellan 2015-03-23 - 2015-03-27 observerades produktionen och hur 
dekantercentrifugen samt separatorn arbetade. Observationerna har utförts med hjälp av ori-
ginalritningarna för att följa ledningarna i anläggningen. 
  

2.3.3 Intervju                                                                                                                     
  
Intervjuerna har varit den huvudsakliga källan till den information som samlats in i examens-
arbetet. Intervjuerna har haft öppen karaktär, de menas att områdena som togs upp diskutera-
des fritt. 
 
Under företagsbesöket 2015-03-24 intervjuades sex operatörer som kontrollerade och utförde 
rengöringsprocessen. Tate and Lyle använder tre operatörer varje skift. Skiftbytet utfördes 
14:00 vilket gav flertal perspektiv på rengöringsproblemen. 
 
Under intervjuerna dokumenterades svar och frågeställningar i ett kollegieblock. För att un-
derlätta intervjuerna användes ett upplägg där en intervjuade operatörerna och en förde an-
teckningar. 
 
2015-05-11 utfördes en telefonintervju med Orica Chemicals för att fastställa priser kring de 
utvalda kemikalierna.  
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3 Teoretiskt ramverk 
  
I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund till de ämnesområdena som examensarbetet omfat-
tar. För att få en inblick i produktionen påbörjas det teoretiska ramverket med en beskrivning 
av Tate and Lyles våta process. Därefter redogörs de för hur ett Clean-in-Place system fun-
gerar. Vidare beskrivs teori kring de kemiska ämnena lämpade för borttagning av proteinres-
ter. Slutligen beskrivs DuPont-scheman och hur investeringsberäkningarna använts. 
  

3.1 Tate & Lyles Wet Process 
  
I detta delavsnitt beskrivs Tate & Lyles våta process. Dessutom ges en kortare förklaring av 
ord, begrepp och termer som tidigare uppkommit i arbetet. 
  

3.1.1 Mixer Tank & Buffertar 
  
Första steget i den våta processen är att tillsätta havre och vatten (95 grader Celsius) i en 
mixer tank. Blandningen omrörs med hjälp av en elvisp som är fastsatt i tankens topp. Om-
rörningen sker i ungefär 30 minuter innan blandningen pumpas vidare till en bufferttank där 
proteinenzymer tillsätts. För att molekylerna i smeten ska omvandlas och bilda en produkt 
ökar enzymerna hastigheten på den kemiska reaktionen med hjälp av temperaturen [25]. Vi-
dare pumpas produkten till en kvarn som finfördelar och bryter ner produkten till mindre be-
ståndsdelar. Efter kvarnen pumpas produkten till reaktortank 1 för en ytterligare omrörning. I 
reaktortank 1 omrörs produkten med en elvisp för att behålla värmen. Produkten behandlas i 
ungefär 15 minuter innan den pumpas vidare till andra kvarnen. Andra kvarnen fungerar lika-
dant som första, vilket innebär att den finfördelar och bryter ner produkten ytterligare. Däref-
ter pumpas produkten till reaktortank 2 för ännu en omrörning inför centrifugerna.  

3.1.2 Centrifug till Spray Tower 
  
Efter reaktortank 2 pumpas produkten vidare till en dekantercentrifug. Dekantercentrifugen 
separerar komponenter med olika densitet. I detta fall separerar dekantercentrifugen bort fib-
rerna från proteinprodukten. Fibrerna som separeras bort är inget som används i produktionen 
vilket innebär att fibrerna skickas till en Slurrytank. I Slurrytanken samlas produktionsrester 
som vidare säljs som foder till djur. Proteinblandningen lämnar dekantercentrifugen via en 
separat utväg och passerar en värmeväxlare för att öka temperaturen. I detta steg värms pro-
dukten till 95 grader Celsius av värmeväxlaren. Efter uppvärmningen pumpas produkten till 
en bufferttank vid namnet Tetra Pak Feed tank (T1). Bufferttanken T1 är en effektutjämnare 
för att följande steg inte klarar av samma hastighet av flödande produkt. I följande steg pum-
pas produkten från bufferttanken T1 och kommer till en värmeväxlare vid namn Tetra Pak. I 
värmeväxlaren värms produkten till 140 grader Celsius för att eliminera enzymerna som till-
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sattes i början av produktionen. Värmeväxlaren gör också produkten olöslig i vatten genom 
att sträcks ut och trycks ihop den. Vilket resulterar till att produkten inte kan inta vätskeform 
efter detta steg. Produkten befinner sig nu i fast form och färdas till en bufferttank vid namn 
T5. T5 fungerar också som en effektutjämnare av produktionen. Därefter pumpas produkten 
till den andra dekantercentrifugen. I detta steg separeras betaglukan bort från proteinproduk-
ten. Slutligen pumpas proteinprodukten till ett Spray Tower där proteinet behandlas, torkas, 
paketeras och lämnas på lagerhyllan som pulver under namnet PrOATein.  
  

3.1.3 Bufferttankar till färdigt betaglukan 
  
Betaglukanet som separerades bort fortsätter till ännu en bufferttank (T7A). Bufferttanken 
T7A är också en effektutjämnare vilket innebär att följande steg inte klarar av samma flöde 
av produkt. T7A pumpar då kontinuerligt betaglukan till separator centrifugen (S1). I denna 
centrifug trycks produkten ut mot kanterna med hjälp av centrifugalkraft. Separationen ger att 
dextrin lämnar betglukanet och skickas till Slurrytanken. Betaglukanet lämnar därefter sepa-
ratorn och placeras i en ytterligare bufferttank (T7B). Följande steg är också en separator 
centrifug (S2). Den används för avlägsna kvarvarande dextrin från betaglukanet. Efter detta 
steg passerar betaglukanet en densitetmätare för att undersöka ifall det finns ytterligare 
dextrin kvar i produkten. Ifall det finns dextrin rikt betaglukan kvar öppnas en port för att 
tillåta den dextrin rika produkten att börja om från den första separator centrifugen S1. Betag-
lukanet som visar låga halter av dextrin anses färdig och pumpas vidare till en drum dryer där 
produkten pressas och torkas. Slutligen paketeras produkten och placeras på lagerhyllan som 
pulver under namnet PromOAT.  
 
3.2 Clean-in-Place 
  
Clean-in-Place (CIP) kan beskrivas som en automatisk rengöringsmetod av slutna system. 
Rengöringen sker på inre ytor av rör, kärl, filter och processutrustning. Ett Clean-in-Place 
system använder sig av sensorer, ventiler, sprutmunstycken, värmeväxlare, pumpar och pro-
grammerbara kontrollsystem. Detta medför att rengöringssekvenserna kan bli kontrollerade 
från ett kontrollrum. Under 50-talet användes enkla, manuellt styrda Clean-in-Place system. 
Detta förekommer fortfarande hos mindre företag [2]. Systemets effektiva sätt att återanvända 
vatten och energi kan minska företagets driftskostnader i längden. Ett Clean-in-Place-system 
har ytterligare en fördel där hantering av frätande ämnen minimeras för operatörerna [1].  
 
Enligt Seiberling [1, s 17] uppnås de effektivaste Clean-in-Place systemen med hjälp av 
komplett automatisering. För att åstadkomma effektivt resultat är det väsentligt att konstruera 
processen och komponenterna så ett flertal rengöringssekvenser kan utföras samtidigt.    
 
Permanenta installationer behöver göras för att skapa ett användbart Clean-in-Place system. 
Vanliga installationer följer: 
 
3.2.1 CIP central 
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En CIP central kan se olika ut beroende på storleken av det system den ska rengöra. Ofta in-
nehåller en CIP central tre tankar, en för vatten, en för rengöringsmedel och en för sterilise-
ringsmedel (Se Figur 2). De används som källa för rengöringen och utgör en buffert när väts-
kan recirkulerar genom systemet. En CIP central innehåller en pump. Pumpen levererar 
vätska från CIP centralen till systemet som ska rengöras. Dessutom innehåller centralen en 
värmeväxlare som värmer upp rengöringsvätskan till önskad temperatur. 
 

 
Figur 2 visar ett exempel på hur en Clean- in-Place central kan vara uppbyggd.  

 
 
3.2.2 Automatiserad CIP SKID 
 
CIP Skid kan definieras som förmågan att kontrollera systemets helhet via ett kontrollrum. 
Det är ett samlingsnamn för kontrollpanelen och mjukvaran till Clean-in-Place systemet.  
CIP Skid styr leveransen av rengöringsmedel till rätt sekvenser från CIP Centralen. Leveran-
sen sker enligt efterfrågad temperatur, tryck och flödeshastighet [1, s .7].  
 
3.2.3 CIPS (CIP Supply) rörledningar 
 
CIP Supply är de rörledningar som sitter ihop med produktionen (Se figur 2). Det innebär att 
det är via CIP Supply-ledningarna som det heta vattnet och rengöringsämnena kommer i kon-
takt med det system som kräver rengöring. Rörledningen är ihopkopplad med varje tank, 
centrifug, värmeväxlare, kärl och produktledning.[1, s .7]. 
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3.2.4 CIPR (CIP Retur) Rörledningar 
  
CIP Retur möjliggör recirkulation av använt vatten och kemiska ämnen. Installationen av CIP 
Retur-ledningen brukar ske under de tankarna som rengöras. Det ger valmöjligheten att  
dränera eller pumpa tillbaka vätskan till CIP-centralen. [1, s .7]. 
 

3.2.5 CIPR (CIP Retur) Pump  
  
En CIP-returpump kan användas vid returflödet av vätskorna. Syftet med en CIP-returpump 
är att hjälpa vätskan tillbaka till CIP centralen. [1, s .7]. 
  
3.2.1 Transfer Line 
 
Transfer Line kan översättas till överföringsledningar och är en del av CIPS. Överföringsled-
ningarna kan beskrivas som övergången mellan två komponenter. Det är det nät av ledningar 
som sammanbinder alla ingåendet delar som behöver rengöras. Denna ledning möjliggör att 
flertal delar av processen kan rengöras parallellt. Exempelvis vid rengöring av en tank och 
produktledning kan Clean-in-Place vätskan samtidigt pumpas mot nästa kärl. [1, s .6].  
 

3.2.6 Bypass Line 
  
Bypass ledningen används för att ge valmöjligheten att hoppa över utvald utrustning vid ren-
göring. Det medför att Clean-in-Place vätskan istället passerar den utvalda utrustningen utan 
ett rengöringsmoment. Ledningen använder sig av lägre diameter för att öka trycket och flö-
deshastigheten [1, s .7]. 
 

3.2.7 Problem & Hygien 
 
Problem som kan uppstå vid användning av ett Clean-in-Place system är rester som inte eli-
minerats under rengöringen. Föroreningar kan både uppstå från gammal produkt eller ke-
miska rengöringsmedel som eventuellt kvarlämnas efter rengöring.  
 
De livsmedelskatastrofer som inträffar i världen är vanligtvis simpla misstag i produktionen 
av dryck- och matprodukter. Tragedier som sjukdomar, skador eller till och med dödsfall kan 
inträffa vid konsumering av förorenade produkter. Utvecklade rengöringsprocesser inom 
livsmedelsindustrin är därför en nödvändighet. Rengöringen av slutna system bör inte ses 
som sista steget i en process, utan det första steget inför det kommande partiet. [1, s .1] 
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3.3 Rengöringsprogram 

I denna del av kapitlet beskrivs de steg som används vid rengöring av slutna system. Det 
finns två metoder vid utförandet av en Clean-in-Place vid namnen Single-Use Cleaning och 
Recovery CIP. 
  
Single-Use-Cleaning innebär att man dränerar efter att vattnet & rengöringsmedlet har an-
vänts. Detta är applicerat i anläggningar där en större mängder rester fastnar i systemet [3]. 
  
Recovery CIP innebär återanvändning av vattnet och rengöringsmedlet som använts. Det ut-
förs med recirkulation av CIP-returpumpen. Användningsområdet är i anläggningar som har 
haft rester liggande än länge tid i systemet [3].  

 

3.3.1 Steg- för-steg 
  
Ett Clean-in-Place system följer särskilda program för att optimera rengöringen av företagets 
anläggning. Nödvändiga steg i systemet inkluderar följande:  
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3.4  Dekantercentrifug och Separator 
  
I följande del av kapitlet beskrivs hur en industriell dekantercentrifug och separator fungerar 
samt hur de specifika modellerna används av Tate and Lyle och hur de rengörs. 
  

3.4.1 Separator Alfa Laval MR 900 CONC 
  
En separator kan ha ett flertal användningsområden. Den kan användas för att separera fasta 
föremål från en vätska. Den kan också användas för att koncentrera fasta partiklar i en vätska. 
Separatorerna som Tate and Lyle använder separerar två olösliga vätskor med olika densitet. 
  
Separatorn använder sig av centrifugalkraft. Centrifugalkraft är en kraft som en kropp utövar 
på ett medel som tvingar den att röra sig i en kröktbana runt kroppens kanter [26]. Skålen 
kallas den del av separatorn som roterar. Det är i skålen som produkten pumpas in. Partiklar-
na med högre densitet trycks mot skålens kanter och partiklar med lägre densitet flyter mot 
mitten (Se figur 3). 

  
Figur 3.  Illustrerar hur centrifugalkraften trycker de tyngre partiklarna längs skålens kanter. De visas som 
svarta prickar i Figur 3. Separatorn delar upp en vätska i en tyngre fas (grått tryck i Figur 3) och en lättare fas 
(vitt tryck i Figur 3). Svarta strecken i Figur 3 illustrerar konformade skivor som snurrar i takt med skålen. 
Dessa existerar för att faserna ska kunna klättra till respektive utgång [4]. 

 
Tate and Lyle använder en separator av märket Alfa Laval med modellen MR 900 CONC 
high speed separator som drivs av en elektrisk motor. I denna modell pumpas produkten in 
från botten och lämnar genom två separata utgångar i toppen. En för den tyngre fasen och en 
för den lättare fasen (Se figur 3) [4]. 
  
För att eliminera oönskade fasta partiklar i detta steg i produktionen är separatorn utrustad 
med en utmatningsmekanism. Utmatningsmekanismen är en form av vattenmodul vid namnet 
Operating-Water-Module Component (OWMC) [4]. Vattenmodulen skjuter komprimerad luft 
och vatten in i skålen för att skapa ett högt tryck. Samtidigt öppnas en ventil på skålens sida. 
Genom dessa ventiler försvinner skålens tunga och fasta partiklar som fastnat i skålens kant 
(Se figur 3).  
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Separatorn kontrolleras med driftprogram som kan startas och stoppas från ett kontrollrum. 
Nödvändiga driftprogram är running, standby, stop, flush och CIP. I CIP programmet rengörs 
separatorn med en egen sekvens. Sekvensen är programmeringsbar i form av hur länge rengö-
ringen ska pågå. I samband med rengöringen måste Clean-in-Place vätskor pumpas från CIP-
centralen [4]. I Figur 4 nedan ses schemat för hur MR 900 CONC bör rengöras.  
 
Rengöringssekvensen består av fem steg: tre sköljningar, ett upplösningssteg och ett steg för 
att sterilisera. 

  
Figur 4. Den rekommenderade CIP-sekvensen för MR 900 CONC [ 4, s 70]. 

3.4.2 Dekantercentrifug och Alfa Laval FOODEC 600T  

En dekantercentrifug separerar fasta partiklar från vätska med centrifugalkraft [27]. Tate and 
Lyle använder en modell av märket Alfa Laval med namnet FOODEC 600T. I den specifika 
modellen anländer produkten via matningsröret placerat till höger i Figur 5 nedan. Inuti skå-
len finns en skruvtransportör som transporterar vätskan och de fasta partiklar mot dess sepa-
rata utgångar. Separationen är jämt fördelad över skålens längd och illustreras i figur 5. 
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Figur 5. Matningsröret illustreras till höger i bildkanten där vätskan (blått tryck) och de fasta partiklarna in-
kommer (grått tryck). Figuren visar tydligt hur skruvtransportören ligger horisontellt i skålen. Pilarna till höger 
illustrerar den tyngre fasens utgång och pilarna till vänster visar den lättare fasens utgång [27].  

 
Rengöringen av en dekantercentrifug är väsentlig då kvarvarande rester kan orsaka obalans 
och farliga vibrationer [27]. Dekantercentrifugen har två olika faser. Den arbetar under en 
hög- och en låghastighetsfas. Första rengöringssekvensen påbörjas efter att en försköljning av 
dekantercentrifugen utförts med kallt vatten. 
 
Vid försköljningens slut påbörjas höghastighetsfasen. För att inte överbelasta motorn minskas 
drifthastigheten med 10-15% i förhållande till den vanliga bearbetningshastigheten. Höghas-
tighetsfasen inleder med en varmvattensköljning för att spola rörledningarna, inloppsdelarna, 
skålen och dekanterncentrifugens kåpa. Sekvensen fortsätter med att dekantercentrifugen 
sköljs med ett rengöringsmedel [27].   
 
Efter höghastighetsfasen följer låghastighetsfasen. I låghastighetsfasen byter skålen rotations-
riktning med kallt vatten enligt ett intervall för att optimera rengöringseffekten. Det utförs 
genom att huvudmotorn bromsar in tills rotationen når 300 rpm. Vid 300 rpm stängs spolning 
av och dekanterns rotationsriktning ändras enligt förinställda inställningar. En frekvensom-
vandlare i huvudmotorn gör det möjligt att byta rotationsriktning [27].   

3.5  Kemiska lösningar vid CIP användning 
 
I följande kapitel behandlas vilka kemikalier som används i ett Clean-in-Place-system och 
vad det är för rester som fastnar i ett slutet system. Därpå förklaras det vad tillsatser är och 
det presenteras fem kemiska lösningar samt deras egenskaper. Slutligen behandlas metoden 
Pugh-matris för konceptval.  
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3.5.1  Teori bakom användning  
 
I ett slutet system fastnar rester av produkten inne i rörens kanter och processutrustningen.  
Beroende på vad man tillverkar fastnar olika typer av rester på insidans kanter. Resterna kan 
vara av olika slag, till exempel av fast karaktär, vätskor och halvfast karaktär. Det finns tre 
olika typer av krafter som resterna kan bindas med. Van der Waal´s energi, elektrisk energi 
och mekanisk vidhäftning [1, s 53].  
 
Enligt Rosmar [1, s 53] finns fyra ingående faktorer angående prestandan för ett Clean-in-
Place-system. Det är rengöringstemperatur, rengöringstid, mekanisk kraft och den kemiska 
aktiviteten av rengöringsmedlet. De fyra faktorerna är grundläggande parametrar för alla  
rengöringsprocesser. Värdet av varje faktor varierar beroende på hur systemen ser ut och 
vilka rester som behöver elimineras.   
  
Vid val av rengöringsmedel är den främsta faktorn vilken upplösningsförmåga det har i för-
hållande till de rester som frigörs [1, s 54]. 
 

3.5.2  Rengöringsmedel i Clean-in-Place 
  
Rengöringsmedel kan ha ett flertal olika former. Det finns tvättmedel i fast form, vätskeform 
och puderform. Rengöringsmedel klassificeras inom olika kategorier som baseras på vilket 
pH-värde de innefattar [1, s 56]. Kategorierna är sura rengöringsmedel, neutrala rengörings-
medel och basiska rengöringsmedel.  
  
Sura rengöringsmedel [1, sid 56.] har ett lågt pH-värde, mellan 0-3. Neutrala rengöringsme-
del har ett pH-värde på 7. Alkaliska rengöringsmedel har ett pH-värde mellan 11 och 14. Den 
vanligaste ingrediensen i sura rengöringsmedel är kaliumhydroxid och i alkaliska rengö-
ringsmedel är det natriumhydroxid. Rengöringsmedel brukar blandas med vatten och ha kon-
centrationen 1-3% vikt per volym.  
  

3.5.3  Tillsatser 
  
Till de olika rengöringskoncentraten finns tillsatser som förbättrar effekten av dess förmåga 
att rengöra. Dessa tillsätts med rengöringsmedlet. Mängden varierar beroende på vad an-
vändningsområdet kräver och vilket medel man behöver.  
 
Byggare är en tillsatts som förbättrar upplösningsförmågan hos rengöringsmedlet. Dessa kan 
bestå av en variation av olika ämnen till exempel: polyfosfater, fosfonater, glukonater, citra-
ter, nitrilotriacetat (NTA), och etylendiamintetraacetat (EDTA) [1, sid 57]. 
  
Det finns kelatbildande medel som mjukar upp vattnet. De binder upp kalk- och magnesium- 
joner som finns i vattnet. Jonerna kan bidra till kalkbildning. Genom att binda upp jonerna 
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blir vattnet effektivare att använda i rengöringssammanhang. Typiska kelatbildare inom indu-
strin är EDTA, NTA, imido disuccinat och glukonater. 
  
En ytaktiv tillsats hjälper lösningen att nå alla ytor på resterna [1, sid. 59]. Dessutom bidrar 
de till lägre ytspänning i vattnet. Ytspänningen förhindrar riktig kontakt mellan rengörings-
lösningen och resterna i systemet. Ytaktiva tillsatser är ämnen som består av molekyler med 
en distinkt fysisk polaritet. Det orsakas av att deras molekyler innehåller både hydrofoba och 
hydrofila sektioner. En hydrofobmolekyl är en vattenavstötande molekyl och en hydrofilmo-
lekyl drar åt sig vatten. 
  
Anti-skummande tillsatser hjälper rengöringsprocessen genom att minska skum. Skummet 
bildas i samband med att tvättmedlet reagerar med resterna i rören. Skummet kan lämna res-
ter i rören vilket inte är önskvärt. Det påverkar också avläsningar på nivåer av tryck och 
mängd vilket kan leda till farliga situationer och defekta pumpar [1, s. 68]. Typiska ämnen 
som används som skumdämpare är paraffinolja, silikoner, fettsyror och fettalkoholer. 

 

3.5.4  Natriumhydroxid 
  
Natriumhydroxid kallas också kaustiksoda eller lut [5]. Det är ett fast ämne som är starkt  
frätande. Natriumhydroxid är en bas med högt pH-värde när det är upplöst i vatten. 
  
Natriumhydroxid kan användas i samband med rengöring. Det blandas med vatten, upphettas, 
och sedan brukas för att rengöra processutrustningen. Det har en bra upplösningsförmåga på 
oljor, fetter och proteinbaserade rester [5]. Natriumhydroxid används med koncentrationen 1-
3% i samband med Clean-in-Place rengöring. Ett avrundat pris för natriumhydroxid år 2015 
är 50 kr/lbs. 
  
Risker i samband med användning av natriumhydroxid [6, s. 4-5]: 
 

• Ångan är farlig att andas in då den fräter på lungorna. 
• Frätande och irriterande vid kontakt med hud. 
• Förtäring kan leda till dödsfall eller allvarliga tarmskador. 

  
Produkten får sköljas ner i vanligt avlopp. 
  

3.5.5  Tergazyme™ 
  
Tergazyme är ett enzym-aktivt pulveriserande rengöringsmedel [7]. Tergazyme används med 
koncentrationen 1 % blandat med vatten och kommer i pulverform. Vid koncentrationen 1 % 
tillsammans med vatten uppnås pH-värdet 9,5. Det gör Tergazyme till ett alkaliskt tvättme-
del. 
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Tergazyme används i Clean-in-Place-system och är en homogen blandning som består av 
natrium, linjär alkylaryl, fosfater, karbonater och proteasenzym. Tergazyme har många an-
vändningsområden, till exempel rengöring av sjukhusinstrument, industridelar, mejeriutrust-
ning, processutrustning, laboratorieartiklar, slangar, rör och tankar [7]. Ett avrundat pris för 
Tergazyme är 75 kr/lbs år 2015. 
  
Tergazyme är ett enzymbaserat alkaliskt tvättmedel. Enzymbaserade rengöringsmedel har 
följande karaktäristiska drag [ 8, Bilaga 2]: 
  

• Minimal skumning  
• Resulterar till kort sköljning 
• Kan ersätta frätande syror och lösningsmedel 

  
Produkten kan enligt beräkningsmetoder i EU: s Allmänna klassificeringsriktlinjer klassifice-
ras som följande [9, s. 6]: 
 

• Irriterande vid kontakt med hud 
• Ingen farlig ånga 
• Förtäring kommer leda till starkt frätande i munhålan och svalg. Medförande risk för 

perforering av matstrupe och magsäck. 
  
Tergazyme får inte sköljas ner i ett vanligt avlopp. Den får inte komma i kontakt med grund-
vatten, vattendrag eller avloppsnätet [9, s. 6]. 
  

3.5.6  Chlorozolv ™  
  
Chlorozolv är ett kloralkaliskt rengöringsmedel i from av en gul vätska. Den agerar med hjälp 
av aktivt klor och andra kelaterande och dispergeringsmedel. 
  
Produkten är skapad i syfte för Clean-in-Place användning och regelbunden rengöring av 
protein på rostfritt stål. De kemiska ingredienserna i Chlorozolv är natriumhypoklorit, natri-
umhydroxid och andra ofarliga agenter [10, s. 6]. Ett avrundat pris för Chlorozolv är 80 
kr/pound år 2015. 
 
Chlorozolv har enligt tidigare forskning haft följande egenskaper [8, Bilaga 2]: 
  

• Minimal skumning 
• Bra upplösningsförmåga av protein 
• Positiva bakteriella egenskaper i system 
• Effektiv mjölkstensavlägsnande 

  
Följande risker medför användning av Chlorozolv: [11, s. 4]. 
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• Inandning av ångan från produkten är ohälsosam och kan skapa irritation i luftstrupen 
• Svälja produkten kan leda till illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och frätska-

dor i magtarmkanalen 
• Kontakt med hud kan leda till allvarliga brännskador 

  
Chlorozolv får inte komma i kontakt med vattenvägar och är giftigt för vattenlevande  
organismer [11, s. 4]. 
   

3.5.7  Ultrazolv 700 ™                                    
  
Ultrazolv är ett alkaliskt rengöringsmedel i from av en genomskinlig vätska. Det är en  
blandning av komplexbildare och kelatmedel [11, s. 7]. 
  
Produkten används i Clean-in-Place system för livsmedelsutrustning inklusive spray torkar 
pastöriseringsapparater. De kemiska ingredienserna i Ultrazolv 700 är natriumhydroxid och 
andra hemliga ingredienser [11, s .7]. 
  
I Clean-in-Place användning har Ultrazolv 700 bevisats vara tio gånger effektivare än vanlig 
natriumhydroxid vid borttagning av biofilm. Biofilm är bakterier och anses som rester. I för-
söket jämfördes fyra olika rengöringsmedel och tillsatser mot natriumhydroxid. Ett Clean-in 
Place-system simulerades på ett smutsigt rör [12, fig. 3]. Ett avrundat pris för Ultrazolv 700 
är 130 kr/lbs år 2015. 
  
Följande risker medför användning av Ultrazolv 700 [13, s. 5]. 
  

• Inandning av ångan från produkten är ohälsosam och kan skapa irritation 
• Svälja produkten kan leda till illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och frätska-

dor i magtarmkanalen 
• Kontakt med hud kan leda till allvarliga brännskador 

  
Ultrazolv 700 får inte komma i kontakt med vattenvägar [13, s. 5]. 
  

3.5.8  Alkazolv 48 ™ 
  
Alkazolv 48 är ett alkaliskt rengöringsmedel i form av en genomskinlig vätska. Den innehål-
ler ytaktiva ingredienser samt sekvestreringsmedel. 
  
Produkten är utvecklad för att användas i Clean-in-Place sammanhang. Produkten är  
specialiserad för att rengöra livsmedelsutrustning, tankfartyg, mjölkledningar och separatorer. 
De kemiska ingredienserna i Alkazolv 48 är natriumhydroxid och andra hemliga ingredienser 
[10, s. 6]. 
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Enligt samma studie som ovan har Alkazolv 48 bevisats ha en bättre komposition för att av-
lägsna biofilm från insidan av ett rör [12, fig. 3]. Ett avrundat pris för Alkazolv 48 är  
95 kr/lbs år 2015. 
  
Följande risker medför användning av Alkazolv 48 [14, s. 5]. 
  

• Inandning av ångan från produkten är ohälsosam och kan skapa irritation. 
• Svälja produkten kan leda till illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och frätska-

dor i magtarmkanalen. 
• Kontakt med hud kan leda till allvarliga brännskador. 

  
Produkten får inte komma i kontakt med vattenvägar [14, s. 5]. 
 

3.5.9 Avfallshantering 
 
Frätande ämnen som natriumhydroxid, salpetersyra, sura och basiska rengöringsmedel bör 
överlämnas till professionella avfallsmottagare. Felaktig hantering kan orsaka skador på mil-
jön [30]. Tillgång till täta deponier och miljöstationer finns också för farliga avfall som han-
teras i hushåll. [31]. 
 
Enligt Sakab AB är kostanden för förstöring av farliga ämnen 950 kronor/ton. Upphämtning 
av de farliga ämnena beror på mängd och transportsträcka.  
  

3.5.10  Pugh-matris 
  
En Pugh-matris är en metod som objektivt och systematiskt rangordnar ett antal lösningar på 
ett problem [15]. Metoden används för att värdera investeringar, inköp, koncept, design eller 
andra situationer som innefattar olika valmöjligheter. Rangordningen fastställs genom att 
alternativen tilldelas poäng i ett antal kriterium. Kriterium väljs efter vad som krävs och öns-
kas av lösningen.   
  
Metoden används för att värdera investeringar eller inköp och kräver en referens. Referensen 
redogör för hur situationen ser ut eller den produkt som används. 
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Figur 6. Ett exempel på en Pugh-matris. Exemplet behandlar förslag på hur en enhet ska underhållas [28]. 

I kolumnen längst till vänster skrivs de kriterier som önskas uppfyllas. På översta raden ifylls 
referens och de utvalda alternativen. Förslaget kan få ett “+” eller ett “-” beroende på dess 
egenskaper i förhållande till referensen. Alla plus och minus summeras och rankas efter slut-
ligt resultat. 

3.6  Lönsamhetsberäkning 
  
I detta kapitel behandlas DuPont schemats utseende samt användningsområde och investe-
ringsberäkningar. 
  

3.6.1  Du-Pont Schema 
  
Du-Pont schemat är en modell som används som sammanfattning av ett företags lönsamhet. 
Modellen bygger på förhållandet mellan företagets resultat och kapital. Syftet med schemat är 
att illustrera hur ett företags lönsamhet påverkas vid diverse förändringar i dess ekonomi [22]. 
Modellen fokuserar på tre nyckeltal: 
  

• Avkastningsgrad 
• KOH (Kapital omsättningshastighet) 
• VM (Vinstmarginal) 
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Avkastningsgraden beskriver hur lönsamt företaget är. Uttrycket visar företagets inkomst 
relaterat till det använda kapitalet. Avkastningsgraden beräknas enligt formeln nedan. VM 
står för vinstmarginal och KOH är företagets kapitalomsättningshastighet [16]. 
 

  
  
Vinstmarginalen beskriver företagets intjäningsförmåga. Det är ett mått på hur utvecklingen 
av företagets totala kostnader är i relation med dess intäkter [16]. 
  

 
  
Kapitalomsättningshastigheten beskriver företagets effektivitet i användningen av sitt  
kapital/tillgångar. Det är ett mått på antalet gånger företaget omsätter sitt totala kapital [16]. 
 

  
  
  
Nyckeltalen används i jämförelse med tidigare års resultat eller andra företag. Ett DuPont 
schema kan ha olika utseende beroende på vem som skapar det. Figur 7 visar ett exempel på 
ett DuPont-schema [16]. 
  

 
  
Figur 7. Ett exempel på hur ett DuPont schema kan illustreras. 
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Intäkter är värdet i pengar av företagets prestation under en tidsperiod. Det kan vara till ex-
empel värdet av försäljningen under ett år. Resultatberäkningen utförs med hjälp av differen-
sen mellan företagets intäkter och kostnader [21]. 

Särkostnader är kostnader som är direkt relaterade till produkten. Personalkostnader och 
materialkostnader kategoriseras som särkostnader. Särkostnader inkluderar uttrycket rörliga 
kostnader. [17]. 

Samkostnader är kostnader som inte är direkt relaterade till produkten. Avskrivningar och 
räntekostnader kategoriseras som samkostnader [17]. 

Täckningsbidrag är ett tal som beskriver lönsamheten i produktionsbeslut. Täckningsbidrag 
är försäljningsintäkt i förhållande till den rörliga kostnaden. Täckningsbidraget beräknas en-
ligt formeln nedan [18]. 

𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔/𝑠𝑡 = 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠/𝑠𝑡 − 𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟/𝑠𝑡     

Anläggningstillgångar har olika kategorier och delas in i immateriella-, materiella- och finan-
siella tillgångar [19]. 

Exempel på immateriella tillgångar är patent, varumärken och hyresrätter. Det är alltså icke-
fysiska tillgångar [19]. 

Materiella tillgångar är motsatsen till immateriella tillgångar. Materiella tillgångar är fysiska 
tillgångarna som maskiner, inventarier och byggnader [19]. 

Finansiella tillgångar är långsiktiga tillgångar. Finansiella tillgångar är placeringar som ak-
tier, fordringar och värdepapper [19]. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är uppbundna utan kan disponeras på kort tid. 
Lagerförda artiklar och kundfordringar klassificeras som omsättningstillgångar [20]. 

3.6.2 Investeringskalkylering 

En investering är en kapitalanvändning som ger inbetalnings- och utbetalningskonsekvenser. 
Konsekvenserna kan ske på kort sikt och på långsikt. Det finns många olika typer av investe-
ringar. De förknippas främst med förändring av anläggningstillgångar. Det är fastigheter, 
maskiner och inventarier [29, s.301]. 
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Grundbegreppen som används i samband med att bedöma en investering är grundinvestering, 
inbetalningsöverskott, restvärde, ekonomisk livslängd och kalkylränta [29, s. 304-305]. 
 
En grundinvestering är utbetalningen som följer investeringen. Inbetalningsöverskott är inbe-
talningskonsekvensen som följer vid användning av investeringen. Restvärde är det värde 
investeringen innehar vid slutet av den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden 
är den tid det anses vara fördelaktigt att bruka investeringen. Kalkylränta är ett uttryck för det 
krav på förräntning företaget kräver på det spenderade kapitalet. 
 
3.6.3 Annuitetsmetoden 
 
Annuitetsmetoden är en metod för investeringskalkylering. Med annuitet menas årligen lika 
stora kapitalkostnader under investeringens ekonomiska livslängd. Kapitalkostnaden är sum-
man av avskrivningar och ränta.  
 
Metoden inriktar sig på analysering av kassaflödet ett genomsnittligt år [29, s.313]. Enligt 
metoden gäller följande om en investerings lönsamhet. En investering är lönsam då differen-
sen mellan det genomsnittliga inbetalningsöverskottet och kapitalkostnaden är positiv.  
 
Om inbetalningsöverskottet är lika stort varje år beräknas annuiteten enligt [29, s.313]: 
 

𝑎 − 𝐺 − 𝑅×𝑡𝑎𝑏  𝐵 ×𝑡𝑎𝑏  𝐷 = 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 
 
G är grundinvestering, a är inbetalningsöverskott och R är restvärde. Tab B hänvisar till ett 
tal i räntetabellen för nuvärdesfaktorn. Tab D hänvisar till ett tal i räntetabellen för annuitets-
faktorn. 
 
Om inbetalningsöverskottet är olika stort skilda år beräknas annuiteten enligt [32, s.313]: 

𝒂𝟏  ×𝒕𝒂𝒃  𝑩+ 𝒂𝒏×𝒕𝒂𝒃  𝑩 ×𝒕𝒂𝒃  𝑫− 𝑮− 𝑹×𝒕𝒂𝒃  𝑩 ×𝒕𝒂𝒃  𝑫 = 𝑫𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒔   
 
3.7 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
I följande delkapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar. 
 

3.7.1 Teori bakom den första frågeställningen 
 
För att ge en teoretisk grund till hur Tate and Lyles dekantercentrifug och separator ska ren-
göras effektivt med ett Clean-in-Place system beskriver Seiberling [1] att de effektivaste sy-
stemen behöver uppnå komplett automatisering. Hänsyn bör tas kring processkraven och den 
valda metoden för rengöring. På grund av detta bör dekantercentrifugen och separatorn byta 
ut handventilerna omkring maskinerna. 
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3.7.2 Teori bakom andra frågeställningen. 
 
För att ge en teoretisk grund till vilket lösningsämne som är lämpligast för rengöring i relat-
ion till pris, säkerhet och effektivitet beskrivs en Pugh-matris för att systematiskt rangordna 
det olika valda kriterierna. Modellen redogör därefter vilket lösningsämne som är lämpligast 
inom pris, effektivitet, säkerhetshantering och miljöpåverkan. Enligt Rosmar [1, s 53] bör 
också rengöringstemperaturen och rengöringstiden undersökas.  

3.7.3 Teori bakom tredje frågeställningen 

För att ge en teoretisk grund till hur ett automatiserat Clean-in-Place system kommer påverka 
Tate and Lyles avkastningsgrad beskrivs ett flertal ekvationer som bör beräknas för att be-
stämma investeringens lönsamhet. DuPont modellen beskrivs också för att redogöra hur före-
tagets avkastningsgrad kan påverkas. 
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4       Empiri 

I detta kapitel analyseras och presenteras resultat som arbetet genererat. 

4.1  Design CIP central 
  
Figur 14 nedan illustrerar en design på Clean-in-Place centralen [Se bilaga 7]. Alla hand-
ventiler är utbytta mot datorstyrda ventiler i designen. Ventilerna och CIP pumpen behandlas 
i steg- för-steg manualerna.  

  
  
Figur 8. Ritningen över CIP tankarna [Se bilaga 7]. 

 

4.2 Design kring dekantercentrifug  
 
Clean-in-Place systemet till dekantercentrifugen är baserad på originalritningen [se bilaga 1] 
och har blivit uppgraderat med en by-pass rörledning. Clean-in-Place-vätskor kan vägledas 
genom dekantercentrifugen och by-pass ledningarna genom en datorstyrd trevägsventil  
N-BV02. Alla handventiler är utbytta mot datorstyrda ventiler.  
  

  
 
Figur 9. Förbättrad design över dekantercentrifugen [Se bilaga 2]. 
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CIP Supply är ihopkopplad med produktensväg och kan strypas med en datorstyrd ventil  
N-CIP01. Clean-in-Place vätskor kan pumpas mot CIP return eller produktensväg genom en 
datorstyrd trevägsventil N-HV16. CIP return pumpen N-P18 är valfri. Produktvägen är omdi-
rigerad med hjälp av tre datorstyrda ventiler: N-HV09, N-HV10 och N-HV11. Produktvägen 
kan gå till avlopp med hjälp av N-HV11 [Se bilaga 2]. 
 
En konduktivitetsändare och en viskositetsändare är placerade under dekantercentrifugens 
utlopp som underlag för att bestämma när dekantercentrifugen är rengjord.  

4.3 Steg för steg manual dekantercentrifug  
 
Figur 10 nedan illustrerar en del av steg-för-steg manualen för rengöringssekvensen av de-
kantercentrifugen. I Figur 10 pumpas natriumhydroxid in i dekantercentrifugen. Manualen är 
skapad i syfte för det utvecklade Clean-in-Place systemet. Hela manualen innehåller 115 steg. 
 

 
  
Figur 10. En del av steg- för-steg manualen för rengöringssekvenserna av dekantercentrifugen [Se bilaga 3]. 

Steg-för-steg manualen innehåller sekvenser för både den nya designen på dekantercentrifu-
gen och Clean-in-Place centralen. Försköljning är den första sekvensen, hög- och låghastig-
hetsfasen följer i nämnd ordning. Stegen följer i helhet ett mönster. CIP pumpen är det första 
som stängs och den sista att startas vid förändring av Clean-in-Place vätska [Se bilaga 3]. 
 
I manualen presenteras rekommenderade temperaturer och flödeshastigheter för specifika 
partier i sekvensen.  
 
  

4.4  Design kring Separator 
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Clean-in-Place systemet till separatorn har blivit uppgraderat med by-pass rörledningar. 
Clean-in-Place vätskor kan vägledas genom separatorn och by-pass ledningarna genom en 
datorstyrd trevägsventil P-CIP03. Alla handventiler är utbytta mot datorstyrda ventiler. 
 

 
 

 Figur 11. Förbättrad design över separatorn [Se bilaga 5]. 

  
CIP supply är ihopkopplad med produktensväg och kan strypas med en datorstyrd ventil  
P-CIP01. CIP return är också ihopkopplad med produktensväg och kan strypas med hjälp av 
en datorstyrd ventil P-CIP02. 
 

4.5 Steg för Steg Separator 
  
Figur 12 nedan illustrerar en del av steg-för-steg manualen för rengöringssekvensen av  
separatorn. I Figur 12 startas och körs försköljningen. Manualen för separatorn innehåller 118 
steg och estimeras ta 82 minuter att genomföra.  
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Figur 12. En del av steg- för-steg manualen för rengöringssekvensen av separatorn [Se Bilaga 6]. 

 
Steg- för-steg manualen innehåller sekvenser för både den nya designen på separatorn och 
Clean-in-Place centralen. Stegen följer i helhet ett mönster. CIP pump är det första som 
stängs och det sista att startas vid förändring av Clean-in-Place vätska. Manualen består av 
följande sekvenser: sköljning, rengöring, sköljning, sterilisering och sköljning i den ordning-
en. 
 
Tömningsmekanismen används i varje sekvens med olika intervall. Rekommenderad flödes-
hastighet vid rengöring av separatorn är 60 kubik per timme. Rekommenderat tryck är 
500kPa. 
 

 4.6 Analysering av designen  
 
Utförandet av designerna kring dekantercentrifugen och separatorn gjordes med underlag från 
handledaren Lemkau. Tate and Lyles maskinoperatörer kom med åsikter och förslag kring 
vad de ansåg systemet saknade. 
  
Enligt Sieberling [1] är de effektivaste Clean-in-Place systemet det helt automatiserade och 
upprepningsbara.  
 
Primära förändringarna som skiljer mellan de utvecklade designerna och originalritningarna 
är de utbytta handventilerna. Syftet var att alla ventiler som har en koppling till Clean-in-
Place systemet skulle vara datorstyrda. Ventilerna kan då programmeras att manövreras enligt 
ett tidsschema och i en viss ordning.   
 
Designerna utrustades med by-pass ledningar för att göra maskinernas rengöring valbar. Ifall 
själva Clean-in Place systemet måste rengöras eller endast produktledningarna är by-pass 
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sekvensen användbar. När vätska pumpas genom en by-pass ledning kan starkare mekaniska 
krafter användas då inga maskiner behövs tas i hänsyn.  
 
CIP supply och return är strategisk placerade vid dekantercentrifugen och separatorn. In-
lopps- och utloppsrören till maskinerna rengörs därigenom i samma process. Eftersom sepa-
ratorn kan behålla samma flöde i sin bearbetning behövs inte en CIP return pump. Dekanter-
centrifugens flöde är inte kontinuerligt vilket medför att en CIP return pump behövs. Det gör 
det möjligt för vätskan att ta sig tillbaka till Clean-in-Place centralen. 
 
 

4.7 Analysering av steg-för-steg manualerna  
  
Manualerna följer respektive rengöringssekvens som beskrivs i kapitlet 3.4.1 för separatorn 
och kapitlet 3.4.2 för dekantercentrifugen. 
 
Utförandet av steg-för-steg manualerna gjordes med hjälp av rengöringsrekommendationer i 
maskinernas manualböcker. Feedback av handledaren Lemkau gav möjligheten att utveckla 
tidssekvenserna och allmänna regler i ett slutet system.  
 
Det första steget i manualerna är att stänga alla tillhörande pumpar och ventiler. Det är en 
säkerhetsåtgärd. När rengöringen initieras finns inga garantier på hur maskinerna tidigare 
använts vilket är anledningen till säkerhetsåtgärden. Skulle någon ventil eller pump vara 
felinställd kan farliga situationer uppstå i ett slutet system. Stegen är en del av automatise-
ringen för att undvika oklarheter i hur rengöringen av maskinerna ska utföras. 
  
Det är en säkerhetsåtgärd att stanna pumpar före ventiler stängs. Utförs inte det kan farliga 
situationer uppstå. Vätskorna får inte pumpas om dem inte kan ledas vidare till ett avlopp 
eller ett kärl. CIP pumpen arbetar i hög frekvens i samband med rengöringen vilket utökar 
skaderisken.  
  
För att underlätta programmeringen lämnas vissa ventiler öppna i samband med in- och ut-
lopp till och från maskinerna. In- och utloppsventilerna öppnas i början av manualen och 
stängs i slutet av den. Onödiga steg kan leda till fel och avbrott eller komplicera rengörings-
processen. Ventilerna till Clean-in-Place centralens olika tankar behandlas i varje sekvens.  
 
Tidsintervaller för de ingående stegen är baserade på intervjuer. Intervallerna bör testas prak-
tiskt för att kunna bli optimerade. Efter varje steg som involverar omställning av ventiler har 
fem sekunder lagts till. Enligt Lemkau är det den tid det tar för en ventil att byta läge.  
  
Värden på flödeshastighet och tryck i både första sköljningen och CIP-sekvenser är baserade 
på siffror rekommenderade från tillverkaren. Rengöringen är lik maskinernas bearbetning och 
är också relevant för att fastställa tryck och flödeshastighet.  
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4.8 Effektivt rengöringsmedel 
 
Ett experiment utfördes på Jönköpings Tekniska Högskola 2015-04-20. Inledningsvis beräk-
nades samtliga blandningar med hjälp av koncentration: Weight/Volume %. Se bilaga 8 för 
presentationen av beräkningar samt formler. 
 

• NaOH = 2 (w/v %) 
• KOH = 3 (w/v %) 
• NaOH/KOH = 3 (w/v %) 
• Tergazyme = 1 (w/v %) 

  
Blandningarna användes därefter på rester. Resterna var hämtade direkt från Tate and Lyles 
produktion. Resterna applicerades på en platta av rostfritt stål, som skulle simulera insidan av 
ett rör från produktionen.  
 
Efter fyra olika metoder för applicering konstaterades att resterna inte fastnade på ytan enligt 
förhoppning. Det gjorde simuleringen omätbar då plattorna kunde rengöras med varmvatten. 
Mätningsmetoden var att visuellt studera upplösningsförmågan och väga mängden rester som 
återstod efter en utsatt tid. Optimistisk tidsplanering ledde till att en litteraturstudie istället 
blev underlaget för resultatet. 
 
Natriumhydroxid valdes som referens då Tate and Lyle använder det i dagsläget. Koncentrat-
ionen är 2 % w/v med vatten. Alla kriterier i kolumnen “NaOH” är noll för att fastställa om 
förslagen är bättre eller sämre än referensen. De valda kriterierna är:  
  

• Effectivness kriteriet syftar på produktens förmåga att lösa upp rester och ta bort 
oönskad materia i rören. Vidare innefattar kriteriet vilka typer av andra egenskaper 
produkten har i samband med användning. Exempelvis hur mycket det framhäver 
skum. 
 

• Cost of Usage kriteriet behandlar vilken koncentration som rekommenderas från ut-
givaren i relation till priset av produkten. 

 
• Safety kriteriet innebär hur säker produkten är att använda av personalen. Vilka åt-

gärder som krävs om en olycka skulle ske. 
 

• Environment kriteriet syftar till vilken miljöpåverkan produkten innefattar. Vilka la-
gar och regler som gäller angående produkten. 
 

 



 Empiri och analys 

32 
 

 
 

Figur 13. Resultatet efter utförd Pugh-matris visar att alla förslag är möjliga vid val av rengöringsmedel. 

 
För att fastställa ”Cost of Usage” under en Clean-in-Place rengöring användes Tate and Lyles 
ursprungliga rengöringsmedel i jämförelse mot Tergazyme. Anledningen till varför  
Tergazyme användes var för att det tidigare försökts återskapas i experimentet och det fick 
högst poäng i Pugh-matrisen.  
 
Med avseende på mängd och inköpspris kunde Tate and Lyles årliga besparing kalkyleras 
genom att jämföra kostnaderna mellan natriumhydroxid och salpetersyra mot Tergazyme. Se 
bilaga 7, s2 för detaljerad beskrivning.  
 
Å𝑟𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔   𝑃𝑟𝑖𝑠 =   167  400  𝑘𝑟/å𝑟    
 
Kostnaden för avfallshantering kalkylerades för att jämföra transport- och upphämtning kost-
naden av de farliga ämnena. Likaså här jämförs natriumhydroxid och salpetersyra mot Ter-
gazyme. Se bilaga 8, s2.  
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  (𝐴𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) =   129  000  𝑘𝑟/å𝑟 
 
Avfallshanteringen för Tergazyme kan anses oberoende eftersom salpetersyran hämtas från 
Tate and Lyles anläggningen i nuläget. Hanteringen av farliga avfall användes därför inte i 
beräkningen för årsbesparingen då transport och förstörningskostnaderna kommer vara det-
samma som tidigare. 
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4.9 Analysering av rengöringsmedel 
 
Experimentet misslyckades och resultatet ersattes av en Pugh-matris baserad på litteraturstu-
dier. Experimentet kunde inte utföras en ytterligare gång då tidsbrist uppstod. Ett misslyckat 
försök fanns inte med i planeringen kring det praktiska momentet och blev av den anledning-
en ett teoretiskt resultat. 
 
Författarna underskattade den andra frågeställningens bredd. Mer ingående och djupare ana-
lys är nödvändigt för att bilda en fullständig bedömning kring rengöringsmedlen i ett Clean-
in-Place system.  
 
Liknande studier angående upplösningsförmågan kring de kemiska ämnena finns och de har 
använts som källa för resultatet.  
 
Vid vidare analysering behövs djupare detaljer angående Pugh-matrisens kriterier. Exempel-
vis borde en FMEA-analys inkluderats. Kostnaden för Tergazyme är relevant och är av nytta 
för att fastställa vinsten av investeringen.   
 
Enligt Rosmar [1, s. 54] vid val av rengöringsmedel är den främsta faktorn vilken upplös-
ningsförmåga den har i förhållande till de rester som ska frigöras. Kriteriet Effectivness är 
baserat på detta faktum. 
 
Tergazyme, Chlorozolv, Ultrazolv 700 och Alkazolv 48 har i Pugh-matrisen jämförts mot 
natriumhydroxid. I empirin fastställs att ett alternativt lösningsmedel är en positiv förändring 
i aspekterna tid och pengar. De fyra förslagen innehåller alla olika tillsatser som bidrar till 
rengöringsförmågan. 
  
Tergazyme har bedömts vara överlägset mot natriumhydroxid inom kriteriet “Effectiveness”. 
Tate and Lyles önskemål att eliminera syrasteget uppnås med Tergazyme. Beroende på om-
ständigheterna kan Tergazyme ersätta frätande syror. Resterna som fastnar i Tate and Lyle’s 
process består till 98 % av protein. Eftersom Tergazyme innehåller protease enzyme, har ren-
göringsmedlet bra förmåga att lösa upp proteiner [8, Bilaga 2]. 
 
Chlorozolv, Ultrazolv 700 och Alkazolv 48 har enligt Bremer fastställts effektivare än natri-
umhydroxid vid rengöring av slutna system. [8], [12]. 
 
Cost of Usage kriteriet är baserat på beräkningar angående kostnaden att använda produkten. 
Salpetersyra antas överflödigt vid användning av Tergazyme, Chlorozolv, Ultrazolv 700 och 
Alkazolv 48. Det gör dessa överlägsna natriumhydroxid ur en ekonomisk synpunkt.  
 
Skaderisker vid hantering av ämnena är ett kriterium i Pugh-matrisen. Tergazyme som kom-
mer i pulverform är inte frätande [9]. På grund av mildare skaderisk vid hantering av  
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Tergazyme i jämförelse med natriumhydroxid är ämnet säkrare i Safetykriteriet. Chlorozolv, 
Ultrazolv 700, Alkazolv 48 och natriumhydroxid har liknande skaderisker och poängsätts lika 
i Safety- kriteriet. 
 
Natriumhydroxid tillåter dränering i avlopp vilket gör ämnet lämpligast i Environmentkrite-
riet. Tergazyme, Chlorozolv, Ultrazolv 700 och Alkazolv 48 är inte tillåtet att dränera i av-
lopp [11], [13], [14]. 
 
Ur den ekonomiska synpunkten beräknades årsbesparingen på rengöringsmedel bli 167 400 
kr vid användning av Tergazyme.  

4.10 Lönsamhetsberäkningar 
 
Undersökningar gjorda av Tate and Lyle visar att ett automatiserat Clean-in-Place system 
med anpassat rengöringsmedel kommer minska rengöringssekvenserna från 36 timmar till 
fyra timmar. Genom att reducera rengöringssekvenserna till fyra timmar uppnår Tate and 
Lyle 9,7 % mer produktionstid per år. Beräkningarna för tidsskillnaden finns i bilaga 9, s3. 
 
I figur 15 illustreras ett DuPont schema för hur företagets lönsamhet såg ut mars, 2014.  
Siffrorna är hämtade ur resultaträkningen och balansräkningen från årsredovisningen 2013.  
All indata fastställdes med årsredovisningen. 
 

 
 
Figur 14. Tate and Lyles avkastningsgrad i kkr april, 2014.X 

 
Enligt Lemkau estimeras grundinvesteringen till 1,2 miljoner kronor, inklusive installation. 
Den ekonomiska livslängden uppskattades till 5 år och kalkylräntan till 10 %.  
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Under året 2014 varierade in- och utbetalningarna månadsvis. Enligt Lemkau är betalningar-
na för närvarande ungefär likadana. Följande siffror erhölls. 
 

𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 25  000  𝑘𝑘𝑟 
𝑈𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 26  000  𝑘𝑘𝑟  (𝐷ä𝑟  8700  𝑘𝑘𝑟  ä𝑟  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) 

 
Ifall rengöringssekvenserna minskas till fyra timmar kommer den ökade produktionstiden att 
påverka in- och utbetalningarna. Siffrorna presenteras i bilaga 9, s2. Inbetalningsöverskottet 
resulterar därefter till följande:  
 

𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑈𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 581  000  𝑘𝑟  (𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡) 
 
 
Med hjälp av annuitetsmetoden kunde det genomsnittliga årsöverskottet beräknas genom att 
använda grundinvesteringen, inbetalningsöverskottet och nuvärdet av inbetalningsöverskottet. 
Tate and Lyles årsöverskott kalkylerades till 264 448 kr per år. Se bilaga 9, s2. 
 
För att fastställa en total bedömning av den ekonomiska förändringen jämförs det uppgrade-
rade Clean-in-Place-systemet och rengöringsmedlet. Följande beräkningar kan utföras. 
 

Investeringens  vinst/år = Årsöverskott  +   Besparing   Tergazyme  
 

Investeringens  vinst/år = 264  448  kr    +   44136  𝑘𝑟 = 308  854  kr   
 

4.11 Analysering av lönsamhetsberäkning 
 
För att fastställa siffrorna till beräkningarna har kontakt med handledaren Lemkau på Tate 
and Lyles förts. Siffrorna är uppskattade och inte exakta på grund av sekretessbelagd inform-
ation.  
 
Under arbetet att beräkna lönsamheten av investeringen har ett DuPont schema och en inve-
steringskalkyl uträttats.  
 
DuPont schemat är en modell som används för sammanställning av ett företags lönsamhet 
[22]. Indatans legitimitet kan ifrågasättas då företaget är förhållandevis nytt. Det kan betyda 
att tillgångar och kostnader är orättvist placerade i ett DuPont schema.  
 
Annuitetsmetoden valdes som investeringskalkyl för att metoden analyserar kassaflödet un-
der ett genomsnittligt år [29, s.313]. Eftersom de flesta siffrorna i den ekonomiska situationen 
inte är uppdaterade ansågs annuitetsmetoden medföra ett bättre underlag för att beräkna lön-
samheten. 
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Investeringen kommer inom sin ekonomiska livslängd erhålla kapitalet för grundinvestering-
en inkluderat räntan på beloppet. Det genomsnittliga årsöverskottet blev 264 448 kronor. 
Summan efter fem år blir 1 322 240 kronor.  
 
Enligt [32], är en investering lönsam om differensen är positiv mellan det genomsnittliga in-
betalningsöverskottet och den årliga genomsnittliga kapitalkostnaden. Enligt det resone-
manget anses investeringen i ett automatiserat Clean-in-Place system vara lönsamt. 
 
Ett genomsnittligt årsöverskott påverkar lönsamheten positivt. Inga specifika belopp kan pre-
senteras då data för tillgångar saknas. Om resultatet appliceras på DuPont schemat för räken-
skapsåret 2013 förändras avkastningsgraden minimalt beroende på ojämnt placerade till-
gångar.  
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. 

5 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel ges en sammanfattande beskrivning av examensarbetets empiri. Studiens för-
måga att besvara arbetets problemställning diskuteras. Därpå behandlas studiens begräns-
ningar, implikationer och diskussion angående studiens trovärdighet. Slutligen beskrivs arbe-
tets slutsatser och rekommendationer tillsammans med förslag på vidare forskning. 

5.1    Metoddiskussion 

I detta delavsnitt diskuteras de metoder som använts i examensarbetet och hur de hjälpt till 
att besvara frågeställningarna. 
  

5.1.1  Datainsamling 
  
Datainsamlingen har behandlats som en fallstudie och den består av tre delar, observationer, 
litteraturstudier och intervjuer. Största delen av datainsamlingen har varit litteraturundersök-
ningar från olika källor och den informationen har givet resultatet som presenterats. 
Det har varit väsentligt att ha litteraturstudien som underlag för studiens andra frågeställning. 
  
Genom att intervjua sex operatörer och Leamkau har författarna fått ett bredare perspektiv på 
hur slutna system och rengöring fungerar. Om endast en operatör intervjuats hade nödvändig 
bredd inom området gått förlorad. För att styrka studien ytterligare kunde flera ur personalen 
ha intervjuats.  
 
Författarna spenderade en dag med att observera Tate and Lyles process. Vilket ansågs vara 
tillräckligt med underlag. Förslagsvis för öka validiteten kunde rengöringsprocessen på Tate 
and Lyle observerats. Olyckligtvis var ingen rengöring schemalagd under tiden företaget be-
söktes och för att styrka studiens empiri borde observationer genomförts på liknande företag.  
 

5.1.2  Experiment på lösningsmedel. 
  
Ett experiment utfördes för att ge underlag till arbetets andra frågeställning. Experimentet 
utfördes på proteinrester från Tate and Lyles anläggning. Upplösningsförmågan av olika ke-
mikalier testades. 
 
Kritik riktas mot den valda metoden att använda egna blandningar liknade utvecklade Clean-
in-Place rengöringsmedel. Istället borde de nämnda förslagen testats på resterna vid ett ytter-
ligare försök. Författarna hade då kunnat undersöka produkternas upplösningsförmåga i 
första hand och gett ett mer precist resultat.  
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För att vidare förbättra resultatet skulle experimentet utförts på själva produkten som bearbe-
tas i Tate and Lyles system. Att låta produkten fästa på de rostfria stålet resulterar i ett mer 
verklighetsbaserat experiment istället för att använda rester. 
 
Ytterligare kritik riktas mot förberedelserna för experimentet. Experimentet saknade skriftlig 
plan och utfördes istället mer spontant. Ett bättre förberett schema för vilka mängder och äm-
nen som skulle användas i en specifik ordning. 
 
Än en gång nämns tidsbrist då bredden av den andra frågeställningen underskattades. 
 

5.2 Resultat 
 
Följande delavsnitt innehåller diskussion om frågeställningen har besvarats och om syftet 
har uppfyllts. 
  

5.2.1  Hur ska Tate and Lyles dekantercentrifug och separator rengöras steg för steg i 
samband med uppgraderingen av Clean-in-Place systemet? 

 
Två steg för steg manualer har fullbordats med utgångspunkt för att kunna programmeras till 
Clean-in-Place sekvenser. Dessutom har tre kompletta ritningar framställts. Syftet var att 
fastställa hur en dekantercentrifug och en separator rengörs på ett effektivt sätt.  
 
Följande slutsatser kan dras av studien. Stor potential av förbättring av Clean-in-Place syste-
met på Tate and Lyle finns. Teoretiskt sett är designerna och steg för steg manualerna en för-
bättring. Manualerna har skapats med underlag för ett effektivt Clean-in-Place system. För att 
säkerställa att rengöringen håller tillräckligt hög kvalité följer manualerna rekommendationer 
från tillverkaren. Uppbyggnaden av steg för steg manualerna förespråkar uppgraderingen till 
automationen och är skapade i syfte för att underlätta programmeringen av systemet. 
 
De nya designerna integrerar systemet och maskinerna på ett fullständigt vis där många möj-
ligheter för olika typer av rengöring framkommer. Frågeställningen har besvarats och syftet 
har uppnåtts.   
  

 5.2.2  Vilket lösningsämne skulle vara lämpligast i relation till pris, säkerhet och effek-
tivitet? 

  
Syftet med frågeställningen var att undersöka om något rengöringsmedel kunde ersätta natri-
umhydroxid för rengöringen av Tate and Lyles fabrik. Fyra potentiella lösningsämnen har 
rangordnas i en Pugh-matris. I Pugh-matrisen fastställs att Tergazyme, Chlorozolv, Ultrazolv 
700 och Alkazolv är fördelaktigare än natriumhydroxid. Beräkningar i empirin visar att ren-
göring med Tergazyme istället för natriumhydroxid och salpetersyra sparar pengar trots att 
avfallshanteringen är inräknad. 
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Empirin är baserad på litteraturstudier och ingen primärdata fastställs från denna studie. An-
ledningen är att experimentet misslyckades. Det leder till att effektiviteten hos lösningsför-
slagen inte kunde fastställas primärt på resterna som fastnar i Tate and Lyles produktion.  
 
Kriteriet ”pris” har besvarats fullo. Bevis på de ekonomiska fördelar bytet av natrium hyd-
roxid och salpetersyra mot Tergazyme har fastställs. 
  
Vidare kritik riktas till hur smalt och ofullständig de två sista kriterierna använts. Till exem-
pel borde en FMEA-analys gjorts på alla framföra förslag. Kriterierna är endast baserade på 
bruksanvisningen för varje rengöringsmedel. Frågeställningen har inte besvarats till fullo. 
 

5.2.3  Hur kommer ett automatiserat Clean in Place system påverka företagets avkast-
ningsgrad? 
  
Syftet med frågeställningen var att fastställa om investeringen var lönsam. För att fastställa 
om investeringen var lönsam gjordes en investeringskalkyl. Som investeringskalkyl valdes 
annuitetsmetoden. Annuitetsmetoden bevisade att investeringen ger ett genomsnittligt  
årsöverskott. Med hänsyn till kostnaderna för avfallshanteringen och besparingen för det nya 
rengöringsmedlet uppskattas det årliga vinsten uppnå minst 300 000kr. Storleken på grund-
begreppen är estimerade av Lemkau. Ett DuPont schema skapades för att redogöra för Tate 
and Lyles tidigare ekonomiska situation och undersöka vilka implikationer investeringen får 
på avkastningsgraden. Tate and Lyle hade 2013 en negativ lönsamhet och det ekonomiska 
fördelarna var förhållandevis små vilket gav minimal förändring i DuPont schemat. Studien 
har istället bevisat att ett automatiserat Clean-in-Place system är en bra investering. Den verk-
liga längden av ett nytt system är längre än den uppskattade ekonomiska livslängden. Det 
innebär att ännu mer kan komma att vinnas av den ökade produktionstiden. 

5.3    Implikationer 
  
Arbetet fastställer att möjligheter till förbättring finns hos Tate and Lyle. På grund av den 
ekonomiska situationen finns ett definitivt behov av förändring. I helhet betraktat ger dessa 
resultat tillräckligt underlag för att rekommendera en automatisering av Clean-in-Place sy-
stemet och ett utvecklat rengöringsmedel. En slutsats av dessa resultat är att ett nytt rengö-
ringsmedel är nödvändigt för att använda rengöringsmanualerna. Detta borde beaktas innan 
man beslutar att göra investeringen.    

5.4    Slutsatser och rekommendationer 
 
Denna uppsats argumenterar för att ett automatiserat Clean-in Place system är det bäst läm-
pade instrumentet för att rengöra slutna system. Tiden Tate and Lyles fabrik står stilla kan 
reduceras genom att investera i datorstyrda ventiler i koppling till rengöring av processutrust-
ningen. I detta arbete har en förklaring presenterats av den centrala betydelsen av fyra fak-
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torer i effektiviteten av ett Clean-in-Place system. Rengöringsmedlet är en av faktorerna och 
har en väsentlig roll vid rengöring. 

5.5 Vidare arbete/forskning 
 
I ett vidare perspektiv bör praktiska undersökningar göras för att fastställa hur resultatet pre-
sterar. Till att börja med skulle rengöringssekvenserna testas med automation och datorstyrda 
ventiler. Dels för att testa prestandan gällande tider för varje ingående steg. Dels testa säker-
hetsåtgärderna fungerar. Därigenom ses ifall och vilken grad av modifiering som krävs.  
Fortsatta experiment rekommenderas att testa de angivna förslagen på tvättmedel i Tate and 
Lyles fabrik. Vidare krävs, som innan nämnts, att djupare studera de konsekvenser de nya 
rengöringsmedlen medför. 
 
Vidare undersökning är att undersöka frekvensen av rengöringstillfällen av fabriken. Eventu-
ellt kan man rengöra utrustningen oftare med kortare sekvenser. Avslutningsvis skulle det 
vara av intresse att determinera effekterna av studien i detalj.  
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Bilaga 1 
 Bilagan har valt att döljas på grund av sekretessbestämmelser.   



 Bilagor 

46 
 

  
Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 
Cleaning Process – Decanter 3 (Step-by-Step) 

Instructions: 
Hot Water: 60-70 degrees Celsius 
Cool water: 5-10 degrees Celsius 
Caustic Soda: 60-70 degrees Celsius 
Note: One thing that is missing is that there should be a component installed regarding the 
CIP return. It’s supposed to clean the returned water/caustic soda from impurities. 
Pre-Rinse: 

1. Disable the pump N-P10A (Under T5A) to stop the product from reaching the De-
canter. 

2. Close the valves N-KV01, N-CIP01, N-BV02, N-BV01, N-HV10, N-XV01, N-HV01, 
N-XV02, N-XV03, N-XV04, N-HV02, N-HV03, N-HV07, N-HV08, N-HV09, N-
HV10, N-HV11 and N-HV16. 

3. Stop the pump N-P18. 
4. Wait 5 seconds 
5. Open the valves N-HV01 and N-XV02 to enable hot water.  
6. Rinse the decanter with water until the wastewaters from the large gable looks clear 

and clean. (By using the CT (Conductivity transmitter ) to see the wastewaters clear-
ness) 

7. Open the valve N-HV08 to enable draining 
8. Wait 5 minutes 
9. Turn off the main engine but continue flushing. 
10. Wait until the bowls speed decreases close to 300 rpm (Couple of minutes). 
11. Close the valves N-HV01 and N-XV02 before the bowls speed reaches 300 rpm 
12. Wait 30 seconds 
13. Close the draining valve N-HV08 
14. Wait 30 seconds 

Note: Never spray the decanter when the bowl is stationary or rotating slower than 300 rpm. 
High Speed Flush: 
Note: The speed used at the high speed flush should be 10-15% lower than the normal oper-
ating speed (rpm). 

15. Decrease the operating speed to 85-90%. 
16. Wait 5 seconds. 
17. Open the valves HV05, V110, HV10 and N-BV08 to allow hot water from the tank 

CT1.   
18. Start the CIP-Pump PP003. 
19. Open the valves N-CIP01, N-BV02, N-BV01 and N-HV10 to let hot water flow 

through the feeding tube and inlet nozzles. 
20. Open the valves N-XV01, N-XV03, N-XV04, N-HV02 and N-HV03 to enable the 

spray balls SN01-SN06. 
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21. Start the pump N-P18 to enable circulation (CIP Return). 
22. Open the valve N-HV07 to enable the hot water to flow through the pump. 
23. Open valve N-HV16 to let the water enter the CIP return for circulation.  
24. Wait 5 minutes 
25. Close the valve N-XV01 to disable the spray balls SN01-SN06. 
26. Stop the CIP pump PP003. 
27. Wait 5 seconds. 
28. Close the valves HV05 and V110 to disable the water feed from CT1 
29. Wait 30 seconds. 
30. Open the valves HV07 and V116 to allow Caustic soda from the tank CT3. 
31. Start the CIP pump PP003. 

Note: The valves N-CIP01, N-BV02, N-BV01 and N-HV10 are still open.  
32. Open the valve N-XV01 to enable the spray balls SN01-SN06.  
33. Wait 5 minutes 
34. Close the valve to disable the spray balls SN01-SN06. 
35. Stop the CIP pump PP003. 
36. Wait 30 seconds 
37. Close the valves HV07 and V116 to disable the Caustic soda feed from CT3.  
38. Wait 30 seconds 
39. Open the valves HV05 and V110 to enable hot water to flush through the feeding tube 

and inlet nozzles to clear the lye leftovers. 
40. Start the CIP pump PP003. 
41. Open the valve N-XV01 to enable the spray balls SN01-SN06. 
42. Wait 5 minutes 
43. Close the valve N-XV01 to disable the spray balls SN01-SN06. 
44. Stop the CIP pump PP003. 
45. Wait 30 seconds. 
46. Close the valves HV05 and V110 to disable the water feed from CT1.  
47. Wait 30 seconds 
48. Stop the pump N-P18 to disable circulation (CIP Return) 
49. Wait 10 seconds 
50. Turn of the main engine 
51. Open the valve N-KV01 to enable cool water through the feeding tube while the main 

engine is off. (Until the rotation reaches 300 rpm) 
52. Open the valve N-HV08 to enable draining  
53. Wait until the balls speed decreases close to 300 rpm (Couple of minutes). 
54. Close the valve N-KV01 before the balls speed reaches 300 rpm 
55. Wait 30 seconds 
56. Close the draining valve N-HV08 
57. Wait 30 seconds 

Low Speed Flush: 
Note: The cool water will contribute to the ball slowing down. This will make the decanters 
rotation decrease and empty the decanter from CIP liquid. The rotation will automatically 
switch to counter-clockwise rotation. 
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Note: The Low Speed flush shouldn’t be operated until the balls rotation is counter-
clockwise. This is done by the earlier sequences with cool water.  

58. Open the valves HV07 and V116 to allow Caustic soda from the tank CT3 
59. Wait 5 seconds 
60. Start the CIP-Pump PP003. 
61. Open the valve N-XV01 to enable the spray balls SN01-SN06. 
62. Start the pump N-P18 to enable circulation (CIP Return).  
63. Wait 5 minutes 
64. Close the valve N-XV01 to disable the spray balls SN01-SN06. 
65. Stop the CIP-Pump PP003. 
66. Wait 30 seconds. 
67. Close the valves HV07 and V116 to disable the Caustic soda feed from CT3 
68. Wait 30 seconds 
69. Open the valves HV05 and V110 to allow hot water from the tank CT1. (A VT (Vis-

cosity Transmitter) is installed at the end to determine if there’s any sediment left) 
70. Wait 5 seconds. 
71. Start the CIP-Pump PP003. 
72. Open the valves N-XV01 to enable the spray balls SN01-SN06. 
73. Wait until the VT shows there’s no sediment left. Otherwise, continue flushing. 
74. Close the valves N-XV01 to disable the spray balls SN01-SN06. 
75. Stop the CIP-Pump PP003. 
76. Wait 30 seconds 
77. Stop the pump N-P18 to disable circulation (CIP Return). 
78. Close the valves HV05 and V110 to disable the water feed from CT1. 
79. Wait 30 seconds 
80. Turn of the main engine 
81. Wait 5 seconds 
82. Open the valve N-KV01 to enable cool water through the feeding tube while the main 

engine is off. (Until the rotation reaches 300 rpm) 
Note: The cool water will contribute to the ball slowing down. This will make the decanters 
rotation decrease and empty the decanter from CIP liquid. The rotation will automatically go 
back to clockwise rotation. 

83. Open the valve N-HV08 to enable draining 
84. Wait 5 minutes 
85. Close the valve N-KV01.  
86. Wait 30 seconds 
87. Close the draining valve N-HV08 
88. Wait 30 seconds 
89. Open the valves HV07 and V116 to enable the Caustic soda feed from CT3.  
90. Wait 5 seconds 
91. Start the CIP-Pump PP003. 
92. Open the valves N-XV01 to enable the spray balls SN01-SN06. 
93. Start the pump N-P18 to enable circulation (CIP Return). 
94. Wait 5 minutes 
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95. Close the valves N-XV01 to disable the spray balls SN01-SN06. 
96. Stop the CIP-Pump PP003. 
97. Close the valves HV07 and V116 to disable the Caustic soda feed from CT3. 
98. Wait 60 seconds 
99. Open the valves HV05 and V110 to enable the hot water feed from CT1.  
100. Wait 5 seconds 
101. Start the CIP-Pump PP003. 
102. Open the valves N-XV01 to enable the spray balls SN01-SN06. 
103. Wait 5 minutes 
104. Close the valves N-XV01 to disable the spray balls SN01-SN06. 
105. Stop the CIP-Pump PP003 
106. Close the valves HV05 and V110 to disable the hot water feed from CT1. 
107. Wait 30 seconds 
108. Stop the pump N-P18 to disable circulation (CIP Return). 
109. Open the valve N-KV01 to enable cool water through the feeding tube.  
110. Open the valve N-HV08 to enable draining 
111. Wait 5 minutes 
112. Close the valves N-KV01, N-BV02, N-BV01 and N-HV10  
113. Wait 30 seconds 
114. Close the draining valve N-HV08 
115. Close all the valves, N-CIP01, N-XV01, N-HV01, N-XV02, N-XV03, N-

XV04, N-HV02, N-HV03, N-HV07, N-HV09, N-HV10, N-HV11,N-HV16, HV10 
and N-BV08. 
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Bilaga 4 
 Bilagan har valt att döljas på grund av sekretessbestämmelser. 
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Bilaga 5
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Bilaga 6 
   

 Step by step cleaning of separator  
 
Pre-flushing  
Note: 1-25 is a step by step manual for a how regular flush is done.. (Before starting the CIP 
sequence  it is favourably to first perform a regular flush). This could be programmed. 
Instructions: 

1. Stop pump N-P20 (Below tank T7A) and close valve N-XV02 (Below tank T7A). 
To ensure nothing is feeding the separator. 

2. Close valves: N-XV03, NXV02, P-CIP 01, P-CIP 02, P-CIP 03, P-CIP 04, V301-1 
and V300-1.  

3. Wait 5 seconds. 
4. Open valves: V300-1, PV401-1, V405-1, PV375-1, PR375-1, PV615-1, PV635-1, 

PV630-1, N-SV506b and R375-1 to enable sealing liquids, cooling water and ma-
neuver discharge water. 

5. Wait 5 seconds 
6. Open valves: PV305-1, PV304-1 and PV303a-1. 
7. Have processing in STAND BY. 
8. Open powered valves: V301-1, PV305-1, PV304-1 and PV303a-1 to allow hot water 

to reach flushing inlets (TC DN51).  
9. Wait 5 seconds. 
10. Open TC 50.4 (Light Phase) and TC 60.5 (Heavy Phase) and pass to drain. 
11. Wait 5 seconds. 
12. Close product inlet TC DN60.5. 
13. Wait 5 seconds. 
14. Start Hot water pump. (Flow: 460l/h Pressure: 330kPa) 
15. Wait 2 minutes. 
16. Perform a full discharge. 
17. Wait 2 minutes. 
18. Perform a full discharge. 
19. Wait 2 minutes. 
20. Perform a full discharge. 
21. Wait 2 minutes. 
22. Perform a full discharge. 
23. Wait 2 minutes. 
24. Perform a full discharge. 
25. Wait 5 seconds 

Note: In CIP the feed flow rate and the backpressure in the outlets are regulated automati-
cally in sepatator. 

 
CIP – process 



 Bilagor 

54 
 

 
* Continue feeding CIP liquid. 

 
26. Set separator in STANDBY WET 
27. Wait 5 seconds. 
28. Close powered valve V301-1. 
29. Wait 5 seconds. 
30. Open product inlet TC DN60.5 
31. Wait 5 seconds. 
32. Open valve P-CIP 01 and N-XV03 and set P-CIP 03 pass to separator.  

33. Wait 5 seconds. 

34. Open valves: HV05, HV10, N-BV08 and V110 to allow water from CT1 

35. Wait 5 seconds 

36. Start CIP-pump PP03  (Recomanded Flowrate: 60m3/h   Presseure: 500kPa and 
similar througout)   

37. Wait 5 seconds.  

38. Start main engine (Processing in RUNNING). Run on standard processing speed 
(5000 rpm).  

39. Feed hot water from CIP feed threw product inlet 201. 

40. *Wait 2 minutes 

41. Perform a full discharge. (10 second duration) 

42. *Wait 2 minutes. 

43. Perform a full discharge.  

44. *Wait 2 minutes. 

45. Perform a full discharge. 

46. *Wait 2 minutes 

47. Perform a full discharge. 

48. *Wait 2 minutes. 

49. Perform a full discharge. 

50. Wait 5 seconds 

Note: The first rinse runs for about 11 minutes. 

51. Change processing to STANDBY. 

52. Wait 5 seconds. 

53. Stop CIP-pump PP03 

54. Wait 30 seconds 

55. Close valves: HV05 and V110. (To stop water feed from CT1) 
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56. Wait 20 seconds. 

57. Open valves: HV07 and V116 to supply CIP-pump with Lye (+builder) 

58. Wait 5 seconds.  

59. Open P-CIP-02 and P-CIP 04 to pass to separator, to enable lye (+builder) threw 
product inlet. 

60. Wait 5 seconds 

61. Set outlet device to run threw light phase outlet and open P-CIP 02 and P-CIP 04 to 
allow CIP FEED to circulate threw CIP RETURN  

62. Wait 5 seconds 

63. Start CIP-pump PP03.  

64. Change processing to RUNNING. 

65. * Wait 5 minutes. 

66. Perform a full discharge. 

67. *Wait 5 minutes. 

68. Perform a full discharge. 

69. *Wait 5 minutes. 

70. Perform a full discharge. 

71. *Wait 5 minutes. 

72. Perform a full discharge. 

73. *Wait 5 minutes. 

74. Perform a full discharge. 

75. Wait 5 seconds 

Note: First flush with lye (+builder) runs for about 26 minutes. 

Note: All valves (N-XV03, P-CIP01 and P-CIP03) concerning feeding the separator is still 
opened, as the same for valves (P-CIP 02 and P-CIP 04) concerning the CIP RETURN 

76. Change processing to STANDBY. 

77. Wait 5 seconds. 

78. Stop CIP-Pump PP03 

79. Close valves HV07 and V116 to cut lye supply to pump. 

80. Wait 5 seconds. 

81. Open valves: HV05, and V110 to supply PP03 with water from CT1 

82. Wait 5 seconds. 

83. Start CIP-pump PP03 

84. Change processing to RUNNING 
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85. *Wait 2 minutes. 

86. Perform a full discharge. 

87. *Wait 2 minutes. 

88. Perform a full discharge. 

89. Wait 5 seconds. 

Note: Intermediate flush will take about 5 minutes. 

Note: All valves (N-XV03, P-CIP01 and P-CIP03) concerning feeding the separator is still 
opened, as the same for valves (P-CIP 02 and P-CIP 04) concerning the CIP RETURN 

90. Change processing to STANDBY 

91. Wait 5 seconds. 

92. Stop CIP pump PP03 

93. Close valves HV05 and V110 to cut water supply. 

94. Wait 5 seconds. 

95. Open valve HV06 and V122 to supply PP03 with acid. 

96. Wait 5 seconds 

97. Start CIP-pump PP03 

98. Change processing to RUNNING 

99. *Wait 5 minutes. 

100. Perform a full discharge. 

101. *Wait 5 minutes. 

102. Perform a full discharge. 

103. *Wait 5 minutes. 

104. Perform a full discharge. 

105. Wait 5 seconds 

Note: Second flush with lye (+builder) runs for about 16 minutes. 

Note: All valves (N-XV03, P-CIP01 and P-CIP03) concerning feeding the separator is still 
opened, as the same for valves (P-CIP 02 and P-CIP 04) concerning the CIP RETURN 

106. Change to processing to STANDBY 

107. Wait 5 seconds. 

108. Stop CIP pump PP03 

109. Close valve HV06 and V122 to cut acid supply 

110. Wait 5 seconds 

111. Open HV05 and V110 to supply PP03 with water from CT1 

112. Wait 5 seconds 
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113. Change processing to RUNNING 

114. Start CIP-pump PP03. 

115. *Wait 5 minutes. 

116. Perform a full discharge. 

117. *Wait 5 minutes. 

118. Perform a full discharge. 

Note: Secondary flush runs for about 11 minutes. 
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Bilaga 7 
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Biliga 8 
 
Experiment utfördes på Jönköpings Tekniska Högskola 2015-04-20. 
Experimentet påbörjades genom att använda nedanstående formel för att beräkna koncentrat-
ionen (weight/volume %). 

Concentration  solute  (w/v  %)   = mass  of  solute  (g)   ÷   volume  of  solution  (ml) 
Eftersom koncentrationen redan var känd, beräknades vilken mängd som behövdes för att uppnå 
önskad koncentration. 
Mängden är okänd och formeln användes därför baklänges. Den totala mängden ska vara 100 ml. 
 

𝑁𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑   𝑑𝑒𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 =   1,52  𝑔/𝑐𝑚3 
 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡

=
100𝑔

1,52𝑔/𝑚𝑙
= 65,789  𝑚𝑙 

𝐾𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =   
𝑋

65,789  𝑚𝑙
= 2  % 

𝑁𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑   𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 65,789  ×0,02 = 1,32𝑔 
 
Samma sätt som ovan användes vid beräkningarna av de resterande mängderna. 
 

𝐾𝑎𝑙𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑   𝑑𝑒𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 =   2,12  𝑔/𝑐𝑚3 
𝐾𝑎𝑙𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑  (𝑚ä𝑛𝑔𝑑) =   1,42𝑔 

 
𝐾𝑎𝑙𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑 + 𝑁𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑   𝑚ä𝑛𝑔𝑑 =   0,71𝑔 + 0,99𝑔 = 1,7𝑔  

 
𝑇𝑒𝑟𝑔𝑎𝑧𝑦𝑚𝑒   𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 1,10  𝑔/𝑐𝑚3 

𝑇𝑒𝑟𝑔𝑎𝑧𝑦𝑚𝑒   𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 0,91𝑔 
 
 
 
 
  



 Bilagor 

60 
 

Beräkningarna för årsbesparingen och avfallshanteringen vid byte av rengöringsmedel. 
CIP Tank 2000 l Densitet [ g/cm3] Koncentration % Pris [kr/lbs] Mängd [lbs] 
Natriumhydroxid 1,52 2  50  57,99  
Salpetersyra 1,42 0,5  125  15,52 
Tergazyme 1,10 1  75  40,01 
 

Tabellen visar med densitet och koncentration (blandningsmängd) vilket inköpspris de olika 
ämnena skulle ha. 2000 liter används vid beräkningarna av använt rengöringsmedel. De vat-
ten som används vid sköljning behandlas inte. Tillsammans med Tate and Lyles dränerings-
filter blir Procentandelen i det vattnet som sköljs ut är så låg att det dräneras. 
 
Mängden i tabellen erhålls på samma sätt som i experimentet, se sida 1. 
 

𝑁𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑   𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 26,3𝑘𝑔 = 57,99(𝑙𝑏𝑠) 
𝑆𝑎𝑙𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑦𝑟𝑎   𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 7,04  𝑘𝑔   = 15,52  (𝑙𝑏𝑠) 
𝑇𝑒𝑟𝑔𝑎𝑧𝑦𝑚𝑒   𝑚ä𝑛𝑔𝑑 = 18,2  𝑘𝑔   = 40,01  (𝑙𝑏𝑠) 

 
Inköpspriset beräknades på följande sätt. 

𝑁𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑   2  % ∶   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑖𝑠  ×𝑀ä𝑛𝑔𝑑 = 2900  𝑘𝑟 
𝑆𝑎𝑙𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑦𝑟𝑎   0,5  % ∶   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑖𝑠  ×𝑀ä𝑛𝑔𝑑 = 1940  𝑘𝑟 
𝑇𝑒𝑟𝑔𝑎𝑧𝑦𝑚𝑒   1  % ∶   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑖𝑠  ×𝑀ä𝑛𝑔𝑑 = 3001  𝑘𝑟 

 
För att fastställa årsbesparingen i bytet av rengöringsmedel gjordes följande beräkning: 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛   𝑃𝑟𝑖𝑠 = 𝑁𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑚ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑 + 𝑆𝑎𝑙𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑦𝑟𝑎 − 𝑇𝑒𝑟𝑔𝑎𝑧𝑦𝑚𝑒 = 

24× 2900𝑘𝑟 + 1940𝑘𝑟 − 24  × 3001𝑘𝑟 = 44136  𝑘𝑟/å𝑟 
 
För att fastställa kostnaden för avfallshanteringen gjordes följande beräkning:  
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑   𝐹ö𝑟𝑠𝑡ö𝑟𝑖𝑛𝑔 = 2  𝑡𝑜𝑛   𝑀ä𝑛𝑔𝑑   ×950  𝑘𝑟   𝐹ö𝑟𝑠𝑡ö𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔   ×24   𝑇𝑣ä𝑡𝑡  𝑝𝑒𝑟  å𝑟    

= 45  600  𝑘𝑟/å𝑟 
 
Enligt Sakab AB beräknades kostnaden för transport och upphämtning till 3500 kro-
nor/upphämtning. 
 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑   𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 = 3500𝑘𝑟   𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡   ×  24   𝑇𝑣ä𝑡𝑡  𝑝𝑒𝑟  å𝑟 =   84  000  𝑘𝑟/å𝑟 

 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑   𝐹ö𝑟𝑠𝑡ö𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑     𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 =   129  000  𝑘𝑟/å𝑟 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  (𝐴𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) =   129  000  𝑘𝑟/å𝑟 
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Bilaga 9 
 
Beräkningarna för att bestämma den ökade produktionstiden vid reducerad rengö-
ringstid. 

• Utrustningsrengöring – två gånger/månad 
• Rengöringstid – 36 timmar/gång (864 timmar/år) 

Vid automatiserat Clean-in-Place system 
• Utrustningsrengöring – två gånger/månad 
• Rengöringstid – 4 timmar/gång (96 timmar/år) 

Ett år inkluderar 8760 timmar. Följande siffror erhölls. 
 

  Produktionsaktivitet  innan  automatisering   = 8760− 864 = 7896  timmar/år 
Produktionsaktivitet  efter  automatisering = 8760−   96 = 8664  timmar/år	  

8664  𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/å𝑟
7896  timmar/år =   1,097   =   9,7  %  mer  produktionstid 
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In- och utbetalningarnas förändring med ökad produktionstid. Beräkningen av inbetal-
ningsöverskottet. 
In och utbetalningarna vid första kvartalet av 2015. 
 

𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 25  000  𝑘𝑘𝑟 
𝑈𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 26  000  𝑘𝑘𝑟  (𝐷ä𝑟  8700  𝑘𝑘𝑟  ä𝑟  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) 

 
Ifall rengöringssekvenserna reduceras till fyra timmar kommer den ökade produktionstiden 
göra följande skillnad. 
 

𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟     25  000  𝑘𝑘𝑟 ×1,097 = 27  425  𝑘𝑘𝑟 
𝑈𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟     17300  𝑘𝑘𝑟   + 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙     8700  𝑘𝑘𝑟 ×1,097 = 26  844  𝑘𝑘𝑟 

 
  27  425  𝑘𝑘𝑟   𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 − 26  844  𝑘𝑘𝑟   𝑈𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =   

= 581  000  𝑘𝑟  (𝐼𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡  )   
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Beräkningarna av det genomsnittliga årsöverskottet med användning av annuitetsme-
toden. Skriv upp Vilken tabell siffrorna kommer ifrån. 

581  000  ×3,7908   = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡  (  2  202  455  )   
2  202  455  ×0,2638   = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡  (  581  008  )   
1  200  000  ×0,2638   = 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  (  316  560  )   

 
581  008− 316  560   =   Differens/genomsnittligt  årsöverskott  (  264 448  )   

 
Nuvärdet av inbetalningsöverskottet 2 202 455  
Annuitetsfaktor 0 
Annuitet av nuvärde av inbetalningsöver-
skottet  

581 008 

Grundinvesteringen (G) 1 200 000 
Restvärde (R)  0 
Nuvärde av R 0 
G-Nuvärde av R 1 200 000  
Annuitet av (G-Nuvärde av R) 316 560  
Differens/genomsnittligt årsöverskott 264 448 kr per år 

 

 
 


