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Sammanfattning  

 

Syftet med examensprojektet var att märka upp rör och ventiler så att operatörerna 
lättare kunde identifiera dem. Samt lära sig jämföra en PID (Process and Instruments 
Diagram) med verkligheten och kunna förstå hur en indunstning fungerar.  När vi 
kom till Lantmännen Agroetanol så fick man reda på några uppgifter som man skulle 
lösa. Som t.ex markera rör och ventiler. Men även göra massbalanser av vad som 
flödar in fysiskt samt även elektroniskt vad som händer i indunstning.  Mot slutet av 
tiden på företaget så hade vi slutfört alla uppgifter vi fick vid dag ett. Rören och 
ventilerna vart märkta enligt reglerna som fanns. Tack vare tiden där har vi fått en 
inblick i hur en indunstning ser ut och fungerar samt hur man gör en massbalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord  

 

Vi vill börja med att tacka Örjan Kindblom som gav oss vårat examensprojekt på 
Lantmännen  Agroetanol AB. Samt alla samarbetsvilliga operatörer på företaget. De 
gav oss en god inblick i hur processen fungerar samt allmän information om deras 
företag i stort. 

Man fick ett trevligt bemötande redan från dag ett och våran handledare på företaget 
var mycket trevlig och det var inga problem att anpassa tiderna vi kunde komma mot 
hans tider då han var på plats.  
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1 Drankvatten – partikelfri drank2 

2 Drank – rest produkt efter destillation3 eller mäsk utan alkohol i. 

3 Destillation - är uppvärmning av vätska i syfte att separera dess beståndsdelar som har olika 
kokpunkter. 

4 Sirap – förtjockat drankvatten - 1 – 

1 Inledning 

 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, TNXB07, VT, 2007 och kursen handlar 
om att man ska göra ett examensprojekt på ett företag. Vårt projekt handlar om 
indunstning på företaget Lantmännen Agroetanol vars affärsidé är att sälja etanol, 
pellets (djurfoder) samt diverse biprodukter som bildas under processens gång. En 
indunstning är en processdel vars syfte är att ta bort vatten och skapa en högre 
torrhalt i ämnet som den berör. På Agroetanol ökar man torrhalten på drankvatten1 
som passerar indunstningen. Slutprodukten av från denna process är sirap4. Andra 
delar vi berörde var omritning av en överblicksbild, massbalans, märkning av rör 
samt en energieffekt jämförelse. 
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1.1 Bakgrund om företaget 

 

 

 

Fabriken i Norrköping började byggas den 17 augusti 1999 och inledes med ett 
spadtag av dåvarande statsminister Göran Persson. 18 månader därefter, dvs år 
2001 var Persson tillbaka för att inviga fabriken. 

 

Huvudprodukten som framställs är etanol ca 55000 m3 årligen. Etanolen används 
som drivmedel eller utspädning för fordonsbränsle. Det produceras även 45000 ton 
proteinfoder med en rå-proteinhalt på 30-35 procent, som huvudsakligen ingår som 
råvara i nötkreatursfoder. Vid produktionen erhålls dessutom ca 40000 ton koldioxid 
som ännu inte används. 

 

Etanol kan tillverkas av ett flertal råvaror som innehåller socker, stärkelse som kan 
brytas ned till socker. I USA används mestadels majs som råvara men i Sverige 
används framförallt vete som råvara. Det krävs cirka 135000 ton vete för att 

producera 50000 m3 etanol. 



1 Enzym - Ett protein som kan fungera som en biologisk katalysator. 

2 PID - Process and Instruments Diagram 

3 CAD – Computer-Aided Design 

4 TS – Torrsubstans, det som återstår av ett analysprov eller en organism sedan vattnet avlägsnats 
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Tillverkningen går till så att spannmålen kommer med lastbilar och transporteras 
vidare med transportörer för rensning och mellanlagring. Malningen sker i två 
hammarkvarnar, där spannmålet mals ner till en mjölfraktion. Mjölfraktionen blandas 
med vatten till en gröt var efter enzymer1 tillsätts. Stärkelsen från spannmålen bryts 
då ned till socker/sockerlösning även kallat mäsk. Till sockerlösningen tillsätts en 
speciell jäst och sockret omvandlas då till etanol och koldioxid. För att separera 
etanolen ur mäsken sker en destillation. Den alkoholfria mäsken även kallad drank 
förs till foder-torken, där den torkas med ånga till foderpellets. 

 

Lantmännen Agroetanol ingår i koncernen Lantmännen som är en av Sveriges 
största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 49000 
svenska lantbrukare, har 12000 anställda och är verksam i 19 länder. Omsättningen 
överstiger nu 30 miljarder kronor. Andra företag som ingår i koncernen är Axa, 
Skogaholm, Kronfågel med flera.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensprojektet var att märka upp rör och ventiler så att operatörerna 
lättare kunde känna igen rör och ventiler. Samt lära sig jämföra en PID2 med 
verkligheten och kunna förstå hur en indunstning fungerar.  

 

1.3 Metod och källor   

För arbetet med märkning av rör och ventiler har vi använt oss av PID’ar för att få 
reda på vad rinner i rören eller vad som passerar ventilerna. Där skall även alla 
ventiler vara märkta efter en särskild standard, på de ställen där det saknas 
beteckningar har vi fått komplettera. Även rör och ventiler som inte varit inritade på 
PID’arna tidigare är nu inritade. 

 

Översiktsbilden över industningsprocessen var tidigare handritad och den har vi 
ersatt av en CAD-ritning3 uppritad i AutoCad 2005. 

 

När vi räknade ut massbalansen och energieffekt jämförelse tog vi hjälp av 
information från operatörernas dataskärmar för att få reda på hur mycket drankvatten 
som passerade in genom steg 1 och hur mycket sirap som kom ut från steg 4. Och 
hur mycket ström fläktarna och pumparna använde. Vi mätte sedan upp TS-halten4 
från varje steg för att sedan räkna ut hur mycket vatten som separerats från 
drankvattnet. 
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 1.4 Avgränsningar  

De avgränsningar vi hade var att endast ägna oss åt indunstningen på företaget. Och 
inget som rörde den övriga tillverkningsprocessen.  

 

2 Bakgrundsbeskrivning  

Lantmännen Agroetanol gav oss i uppdrag att märka upp rören och ventiler i deras 
indunstning där märkningen var dålig, även märkning av pumpar och värmeväxlare. 
Förutom detta uppdrag fick vi göra en ny modell över deras överblick på 
indunstningen samt massbalanser av vad som går in i indunstningen och vad som 
kom ut. Det saknades några ventiler och rör på PID:en över indunstningen som vi 
ritade in med hjälp av en extern konsult vars arbete var att uppdatera PID:ar.  

 

2.1 Märkning av rör och ventiler 

 

Märkning 

Vid märkning måste man följa bestämda regler som är olika för varje företag. 

På Lantmännen Agroetanol följer man dessa regler vid rörmärkning: 

 

Ledningsinnehåll Färg NCS-bet 

Brandfarliga gaser Orange 1080-Y50R 

Luft (även vakuum) Ljusblå 1030-B30G 

Övriga gaser Ljusbrun 3030-Y30R 

Vattenånga Grå 3030-Y30R 

Vatten Grå  4502-Y 

Färskvatten (vid behov) Grön + Blå 2060-G + 2060-R90B 

Brandfarliga vätskor Brun 5030-Y70R 

Syror och baser Violett 4040-R50B 

Övriga vätskor Svart 9500 

(tabell 1) 

 

Om röret innehåller något som man bör varna folk med så sätter man upp en varning med 
lämplig risksymbol.  
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Märkband 

Märkband skall vara av självhäftande plast med beständig text. Ska ha kulör, klartext samt 
en pil som visar flödesriktningen. Texten skall vara rak och ha en höjd på minst 12 mm. 
Texten skall även ge information om rörets innehåll. 

 

Skyltar och märkbrickor 

Skylten skall vara av plast eller metall. Om skylten är av plast skall den graveras eller på 
annat sätt visa text motsvarande beständighetsgrad. Skylt av metall skall ha tryckt, etsad 
eller maskingraverad text. Storleken på texten skall vara rak och ha en höjd på minst 12mm 
för huvudkomponenter och 6mm för övriga komponenter. 

 

Märkning av rörledning 

Märkning av rörledningar skall ske med märkband enligt de färger som tabell 1 tar upp. 

Vid uppfästning av märkningen skall ytan under rengöras för bästa effekt. Rörmärkning skall 
gå runt hela rörets diameter. Bandbredden på märkningen skall vara minst 150mm.  

Märkband får inte monteras vid en temperatur under 0°C. Det får inte heller monteras direkt 
på en yta med en temperatur på över 60°C. Märkning måste ha riktningspil samt information 
om slutdestination. 

 

Märkning skall placeras 
- vid huvud- och gruppavstängningsventiler 
- vid apparatanslutningar 
- på synliga och åtkomliga dolda rörledningar vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, 

dock minst på var 20:e meter och minst en gång i varje lokal samt på åtkomlig 
rörledning vid in- och utgång ur schakt 

- vid avgrening  
- vid shuntgrupper och övriga kopplings alternativ 

Märkning av undercentral med Flo-Code tape. 

Rörledning för gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet skall vara 
märkt: 

- så att den inte förväxlas med annan rörledning 
- med varselmärkning med tilläggssymbol 
- med ringformigt monterat märkband med minst 150 mm bredd och med största 

avstånd 5 m mellan märkpunkter. 
 
 
 
 
 



- 6 – 

Märkning av rör på Lantmännen Agroetanol 

 

Ledningsinnehåll textetikett Färg Farokod 

   

Tryckluft Ljusblå  

Kondensat Grön  

Sekundär kondensat Grön  

Svavelsyra 96 % Violett C 

Fosforsyra 75 % Violett C 

Natriumhydroxid 50 % Violett C 

Väteperoxid 50 % Violett C 

Alfa-amylas Svart  

Glucoamylas Svart  

Enzyme 3 Svart  

Cellulas Svart  

Etanol Brun F 

Etanol 50 % Brun F 

Off-spec etanol Brun F 

Etanolånga Orange F+ 

Heads Brun F 

Heads ånga Orange F+ 

Finkelolja Brun F 

Koldioxid CO2 Ljusbrun  

Luttervatten Grön  

Mäsk Svart  

Drank Svart  

Drankvatten Svart  

Sirap Svart  

Ventilationsluft Ljusblå  
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Ventilationsgas Ljusbrun  

Ånga Grå  

Ånga vacuum Grå  

Vacuum Ljusblå  

Kylvatten tillopp Grön  

Kylvatten retur Grön  

Het processvatten Grön  

Processvatten Grön  

Färskvatten Grön  

Avloppsvatten Svart  

Brandvatten Röd  

Sprinklervatten Röd  

Cip tillopp Violett  

Cip retur violett  

Cip Violett  

 

 

2.2 Massbalans och Energieffektbalans 

För att kunna räkna ut massbalansen behövdes torrhalten vid varje steg räknas ut. 
Det gjordes med hjälp av en maskin på Agroetanols labratorium. Som räknar ut hur 
många procent av vätskan som var solid. Efter vi fick fram procenthalten solida delar 
räknade vi ut hur många ton torrsubstans som passarerade alla steg. Med den 
informationen och det givna flödet som kom in i första steget kunde vi räkna ut hur 
mycket sekundärkondensat som togs bort vid varje steg. För att ta reda på flödet 
används denna formel  (flöde in ton)-(sek.kond ton) = flöde vidare till nästa steg. För 
att räkna ut ts ton använder man sig av (flöde in ton)*(ts %) alltså t.ex. 
33*0,1047=3,4551 ts ton för drankvatten (DV).   

 

Steg Flöde ton Ts % TS ton Sek.kond ton 
DV 33 10.47 3.4551 0 
Steg 1 25.33 13.64 3.4551 7.67 
Steg 2 20.06 17.22 3.4551 5.27 
Steg 3a 15.73 21.97 3.4551 4.33 
Steg 3b 11.16 30.96 3.4551 4.57 
Steg 4 11.16 30.86 3.4551 0 
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(Bilden illustrerar tabellen på föregående sida.) 

 

 
 
För att räkna ut energieeffektbalansen behövdes pumparnas/fläktarnas märkström 
som finns angivet på respektive pump/fläkt. Med hjälp av operatörenas datorskärmar 
kunde man få fram energianvändningen i procent utan märkströmen. 
 

 
(Bilden ovan illustrerar en energieffektbalans uträckning 4 maj 2007) 
 
 

Efter en jämförelse mellan industningen (ca 40W/l) och torkeriet (ca 600W/l) 
konstaterades det att indunstningen är ca 15ggr effektivare på att ta bort vatten.  
 
 
2.3 Indunstning 

 
Ångindunstare 
Termiska processer kräver generellt sett mycket energi för att drivas. Ett sätt för 
indunstare är att ha flera effekter i serie, där ånga från en effekt värmer nästa effekt, 
vilket är vanligt vid stor kapaciteter. För mindre anläggningar kan ångrekompression 
vara ett bättre alternativ, även då ånga inte finns tillgängligt. Ångrekompression kan 
göras med en kompressor eller en fläkt, som höjer tryck och temperatur på avdriven 
ånga, så att den kan återanvändas som värmande ånga. Ett annat alternativ är att 
använda en liten del färskånga vid högt tryck, som suger med sig avdunstad ånga, 
vilket tillsammans utgör den värmande ångan. 
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Fallfilmsindunstare 
Fallfilmsindunstare används för uppkoncentrering av utspädda produkter eller lösta 
salter, separation av lösningsmedel mm. Fallfilmstekniken erbjuder höga kapaciteter, 
små temperaturskillnader och relativet låg energiförbrukning. Kan antingen drivas 
med ånga, i ett eller fler steg, eller med ångrekompression för minskad 
energiförbrukning. 
 
 
Vakuumindunstning 
Med denna metod som förångar vätskor under vakuum är det möjligt att sluta 
processer och återföra/recirkulera vätskor till låga kostnader samt koncentrera avfall 
ned till så lite som 1% av ursprungsvolymen. Renheten på kondensatet blir hög och 
säkerställer myndigheternas krav på utsläppskvalitet. Den ekonomiska besparingen 
är ofta mycket hög genom minskade avfallsmängder. Systemet är konstruerat att 
separera ej förångningsbara föroreningar från vatten eller lösningsmedel, baserat på 
en fysisk process av indunstning, som avskiljer och koncentrerar föroreningar. 
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3 Resultat och analys 

 

3.1 Resultat  

Man utgick från en fast punkt på PIDen som var lätt att hitta t.ex en pump.  

När man sen skall markera rören så var man tvungen att följa märkningsregler som 
fanns.  

 

(Bilden ovan representerar hur märkning av CIP rör kan se ut där innehållet kan flödas åt båda håll) 

 

När man skall markera ventiler så använder man sig av en markeringsbricka där 
numret på ventilen är inprintat.  

 

(Bilden ovan visar en markeringsbricka för en ventil i detta fall ventil 31V570) 
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4 Avslutande diskussion  

Detta arbete har gett oss en inblick i hur det kan vara om man gör ett projekt på ett 
företag. Sen har vi lärt oss hur man läser en PID och hur de skiljer sig från 
verkligheten. Det tog ett tag innan man lärde sig hur man skulle jämföra PIDen med 
verkligheten men då man utgick från en fast punkt som t.ex pump blev det hela 
enklare att förstå.  
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Bilaga 1 – Översiktsbild över indunstningen 

 

 

 

 

(Gamla översiktsbilden innan vi ritade om den.) 

 

 

 

(Nya översiktsbilden som är ritad i AutoCad) 
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Bilaga 2 – PID’en efter modifiering 

 

 


