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Abstract 
The goal of this study was to investigate if a new deaeration machine was more efficient than 

the current deaeration machine used at Akzo Nobel. The results showed that the deaeration of 

the black tinter with the new machine went successful with less than 2 % air content in the 

tinter. This tinter was only deaerated with the new machine and the efficiency between the 

new and current machine could not be compared based on the black tinter. Regarding the 

tinter(yellow) the results showed that the air content in the tinter after deaeration with the new 

machine was 1,15 % compared to 0,77 % with the current machine. This means that the 

requirement for the air content to be less than 2 %  in the tinters was fulfilled with both the 

current and the new machines. The energy cost savings, water use savings and material lost 

savings/year were calculated to 1205 kWh, 1840 liters and 320 kg when deaerating the 

tinter(yellow) with the new machine compared to the current machine. The time for 

deaeration of 1000 liters of tinter(yellow) was calculated to 15 minutes faster with the current 

machine compared to the new machine. After the deaeration of the tinter(yellow), the time for 

cleaning with the current and new machine where calculated to 35 minutes respectively 37 

minutes. In this work, a new programmed automatic deaeration process where created and 

some adjustments where done with the existing programmed automatic cleaning process with 

the new machine. In future work, this project can be developed by testing the deaeration 

process of several tinters with different pigments and viscosity to ensure that the new machine 

works user-friendly with all types of tinters manufactured at Akzo Nobel.  
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Förord 
Det har varit en ära för mig att få skriva mitt examensarbete på Akzo Nobel. Under denna tid 

fick jag uppleva hur det är att jobba som en civilingenjör i verkligheten. Jag har fått 

möjligheten att kunna tillämpa kurserna jag läst under min utbildning för att lösa ett verkligt 

problem. Först vill jag tacka min familj för att de alltid har varit vid min sida under 

utbildningen men även under tiden jag skrev examensarbetet. Jag vill även tacka mina 

handledare Annika Månsson och Anders Savbring som trott på mig och låtit mig själv ta egna 

beslut gällande  körning och programmering av avluftaren. Mekanikerna Peter Slättman och 

Walter Vidulin är de två personerna som alltid ställt upp för mig när jag behövde laga 

komponenter på avluftaren eller kontakta elektriker, den hjälp jag fått kommer att sparas i 

minnet för alltid. Sist men inte minst vill jag tacka varenda operatör/medarbetare som varit 

trevliga mot mig och ställt upp för mig trots att de varit upptagna med annat.   
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1. Inledning 
Syftet med detta arbete är att lära sig att angripa större och verkliga problem. Detta ger en 

möjlighet att kunna använda sig av tidigare kurser man läst under utbildningen som ett 

verktyg för att lösa problemen. Dessutom är syftet att lära sig att avgöra vilka parametrar som 

är viktiga att undersöka för att jämföra två maskiners effektivitet i en process. 

 

Akzo Nobel är ett världsledande färg- och kemiföretag. Färgpasta framställs i en satsvis tank 

med en stor vertikal-riktad rotorblads omrörare. Rotorblads omrörare roterar med en viss 

hastighet och används till att blanda om och lösa upp olika ämnen med varandra för att 

framställa färgpasta. Inne i en high speed disolver(HSD) vid omrörning steget kommer 

oönskad luft in i blandningen beroende på hastigheten på omröraren och på vilken sorts 

färgpasta som tillverkas. För att uppnå det resultat på produkten (färgpastorna) som Akzo 

Nobel har i krav för testspecifikation för färdig produkt, får produkten max innehålla 2% luft. 

För att uppnå detta krav använder de idag en avluftningsmaskin som faktiskt kan uppnå 

kravet. En nackdel med avluftningsmaskinen är att den orsakar stor mängd av 

materialförluster som kostar enormt mycket pengar. Dessutom är rengöringsprocessen av 

maskinen tidskrävande och förbrukar mycket tvättvatten. Eftersom maskinen är 17 år gammal 

sker underhåll och utbyte av nya maskindelar regelbundet som leder till höga utgifter. En 

annan nackdel är att maskinen sitter fast vilket innebär att man är tvungen att först 

transportera färgpastan från färdig tank till IBC-containers som sedan transporteras vidare till 

avluftaren för att avlufta produkten. När färgpastan har avluftats och innehåller mindre än 2 % 

luft är den godkänd för att transporteras vidare i IBC- containers till sista produktionslinje 

som är tappning.  

 

Akzo Nobel har köpt en ny avluftningsmaskin som är mobil och som har en automatisk 

rengöringsprocess som heter, cleaning in place (CIP). De har försökt att starta maskinen men 

inte lyckats köra maskinen användarvänligt än. Min uppgift är att försöka starta och köra 

maskinen användarvänligt för att sedan jämföra dess effektivitet med den nuvarande gamla 

avluftaren som de använder idag.  

 

 

 Mål 1.1.
Målet med den här studien är att undersöka effektiviteten mellan den nuvarande och nya 

avluftaren och jämföra deras effektivitet utifrån följande punkter: 

 

 Hur mycket materialförluster som maskinerna orsakar. 

 Hur mycket energi maskinerna förbrukar vid avluftning av 1000 liter färgpasta. 

 Hur långt tid det tar att avlufta produkten inklusive tvättningen av maskinerna vid 

avluftning av 1000 liter färgpasta. 

 Hur mycket tvättvatten som går åt vid tvättning av maskinerna. 

 

Målet är även att försöka få den nya avluftaren att köras igång användarvänligt och underlätta 

för operatören hanteringen av avluftning- och tvättprocessen. 

 

 Disposition 1.2.
Detta arbete delas in i sektionerna teori, metod, resultat och avslutas med en diskussion av 

resultatet. Under teori sektionen beskrivs fakta och teori om nuvarande och nya avluftarens 

komponenter och dess funktioner. I denna sektion ingår även en beskrivning av båda 
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avluftningsmaskinernas tvättprocess, huvudkomponenternas effekt och egenskaperna hos 

färgpastorna (gul) och (svart). I metod sektionen ingår en beskrivning av 

avluftningsprocessen, tvättprocessen, energiförbrukning och  mätning av materialförluster vid 

avluftning med båda avluftningsmaskinerna. I metodsektionen som tillhör den nya avluftaren 

beskrivs även en jämförelse mellan den färdigmonterade avluftaren och den som beskrivs i 

själva manualen. I resultat sektionen redovisas resultatet på metodsektionen för både den nya 

och den nuvarande avluftaren. Rapporten avslutas med en diskussion av resultatet där 

effektiviteten för båda maskinerna jämförs och avslutas med förslag på vidareutveckling av 

projektet. 
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2. Teori 
Denna sektion delas upp i två delar. I första delen involveras fakta och teori om nuvarande 

avluftarens komponenter och dess funktioner.  Dessutom beskrivs avluftarens tvättprocess, 

huvudkomponenternas effekt och egenskaperna hos färgpastorna (gul) och (svart). Under 

andra delen beskrivs fakta och teori om nya avluftarens komponenter och dess funktioner. Det 

ingår även en beskrivning av nya avluftarens tvättprocess och huvudkomponenternas effekt.  

 

 Nuvarande avluftaren 2.1.
Den nuvarande avluftaren, se figur 1 nedan, är uppbyggd av 6 huvudkomponenter som är: 

 Spridarsystem 

 Elskåp 

 Vakuumkärl 

 Vakuumpump 

 Huvudmotor 

 Behållare 

 
                                                                Figur 1. En uppställning på den nuvarande avluftaren på Akzo Nobel. 

 

2.1.1. Beskrivning av huvudkomponenternas funktioner 
Under denna sektion beskrivs funktionerna hos varje komponent på avluftaren. Dessutom 

beskrivs hur styrningen och signaleringen mellan komponenterna sker. 

 

2.1.1.1. Spridarsystem 
När produkten pumpas in till spridarsystemet, se figur 2, flödar produkten i centrum och 

roteras med en centrifugalbricka. Under rotationen av produkten i centrifugalbrickan sker 

avluftningsprocessen kontinuerligt under vakuum.
1   

 
 

                                                        
1 NETZSCH OPERATING MANUAL, OPERATION, utgåva 26.11.2000, Manual, 2000, s 6. 
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Figur 2. En uppställning på spridarsystemet. 

 

2.1.1.2. Elskåp 
Elskåpet är anslutet till maskinens komponenter och kan kontrolleras med hjälp av knapparna 

som finns på skåpet. Vakuumpumpen, belysning, huvudmotorn och varvtalet kan 

påkopplas/frånkopplas med hjälp av knapparna på skåpet som visas i figur 3 nedan. På 

elskåpet finns en ´´NÖD-STOPP´´ knapp som omedelbart stänger av alla motorer och 

komponenter på maskinen när knappen aktiveras vid nödfall. 

 

 
Figur 3. En uppställning på elskåpet.  

 

2.1.1.3. Vakuumkärl 
Luften i produkten pumpas upp från spridarsystemet till ett vakuumkärl, se figur 4. Inne i 

vakuumkärlet expanderar luften under vakuum med lågt tryck (950 mbar) som sedan pumpas 

vidare via ett rör genom vakuumfiltret.  
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Figur 4. En uppställning på vakuumkärlet.  

2.1.1.4. Vakuumpump 
Vakuumpumpen, se figur 5, är kopplad med ett vakuumfilter som i sin tur är kopplad med en 

behållare till vakuumkärlet med en slang, se figur 7 nedan. Vakuumpumpens funktion är att 

pumpa vidare luften i vakuumkärlet via en behållare ut genom filtret. Vakuumtrycket kan 

inställas till det önskade värdet inne i elskåpet.  

 

 
Figur 5. En uppställning på vakuumpumpen. 

2.1.1.5. Huvudmotor 
Huvudmotorn, se figur 6, driver spridarsystemet och pumpar ut den avluftade produkten. Den 

avluftade produkten pumpas ut genom produktutloppet med hjälp av en centrifugal kraft från 

den roterande centrifugalbrickan i spridarsystemet. Huvudmotorn påkopplas och frånkopplas 

manuellt med knapparna ´´Huvudmotor start´´ och ´´Huvudmotor stopp´´ som finns på 

elskåpet. Varvtalet på huvudmotorn kan justeras manuellt genom vridning av knappen 

´´varvtal´´ på elskåpet.
2
 

                                                        
2 NETZSCH OPERATING MANUAL, OPERATION, utgåva 26.11.2000, Manual, 2000, s6. 
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2.1.1.6. Behållare 
Behållaren är kopplad med två slangar, ena med vakuumkärlet och den andra med 

vakuumfiltret. Luften pumpas från vakuumkärlet med hjälp av vakuumpumpen via behållaren 

som slutligen filtreras i vakuumfiltret och transporteras ut ur systemet, se figur 7 nedan. 

 

 
Figur 7. Visar en uppställning på behållaren. 

 

2.1.2. Avluftarens rengöringsprocess 
På Akzo Nobel sker avluftarens rengöringsprocess manuellt. Första steget i tvättprocessen 

sker manuellt med hjälp av huvudmotor. En viss mängd vatten pumpas in i avluftaren med 

hjälp av huvudmotorn till inloppet och smutsigt vatten pumpas ut från produktutloppet. I nästa 

steg tvättas insidan av locket till avluftaren manuellt med hjälp av rent vatten. I sista steget 

tvättas spridarsystemet manuellt med rent vatten och när rengöringen av spridarsystemkärlet 

är färdigt pumpas vattnet ut genom utloppet med hjälp av huvudmotorn. Tiden och mängden 

rent vatten som används för att rengöra avluftaren är beroende av viskositeten på färgpastan 

och på andelen färgpigment som finns i färgpastan. 

 

2.1.3. Energikapacitet med nuvarande avluftaren 
Vakuumpumpen och huvudmotorn har en effekt på 2,2 kW respektive 18,5 kW.  

 

2.1.4. Egenskaper hos färgpastorna (gul) och (svart) 
Färgpastor är färg med hög koncentrerad pigment som används inom framställning av olika 

målarfärger. Färgpastan tillsätts till en basfärg som oftast är vit färg för att framställa en 

produkt med önskad kulör. Färgpastorna (gul) och (Svart) innehåller oftast mycket luft vid 

tillverkningen. Färgpastan (gul) är en gulaktig färg som innehåller 30 % färgpigment med en 

viskositet på 0,175 Pas. Andelen färgpigment i färgpastan(svart) är 9 % och har en viskositet 

på 0,135 Pas. 
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2.1.5. Avluftningsprocesser och reducering av lufthalten i färgpasta 

från vetenskapliga artiklar 
Under denna sektion beskrivs hur avluftningsprocessen sker vid avluftning av skummande 

alkoholhaltiga drycker, kolsyrade drycker, medicinska förnödenheter och kosmetika 

produkter enligt en vetenskaplig artikel. I artikeln beskrivs tre olika metoder för att eliminera 

luft från produkter. De tre metoderna är, gasbyteprocessen, värme avluftningsprocessen och 

vakuum avluftningsprocessen som beskrivs under sektion 2.1.5.1, 2.1.5.2, och 2.1.5.3 nedan. I 

en annan artikel beskrivs olika metoder för att reducera lufthalten i produkten, se under 

sektion 2.1.5.4.  

 

2.1.5.1. Gasbyteprocessen 
Vid gasbyteprocessen sker avluftningsprocessen genom användning av en gas med hög 

renhet, exempelvis kvävgas eller koldixoid som blåses in i produkten i en luftningstank. 

Därefter kommer gasen med hög renhet och produkten i kontakt med varandra och 

syrgaspartialtrycket i produkten reduceras som leder till att luftmolekylerna i produkten 

elimineras. Gasbyteprocessen används vid avluftning av produkter med skummande vätskor 

och kolsyrade drycker. I artikeln nämns att det är viktigt att använda en koldioxidgas med hög 

renhet för att uppnå en låg lufthalt i produkten.  Det nämns även att det bildas stor mängd av 

skum under gasbyteprocessen som reducerar kapaciteten på luftningstanken. Av denna 

anledning behövs en storskalig luftningstank.  

 

2.1.5.2. Värme avluftningsprocessen 
Vid värmeavluftningsprocessen upphettas produkten som skall avluftas i ett öppet system och 

gasmolekylerna i luften släpps ut från produkten. Däremot finns det risk att syre kan 

återupplösas i produkten vid vårdslös drift eller funktionsfel. Denna avluftingsmetod kan inte 

användas till värmekänsliga produkter där risken att kvalitén på produkterna försämras är hög. 

 

2.1.5.3. Vakuum avluftningsprocessen 
Vakuum avluftningsprocessen sker under vakuumstryck där partialtrycket i luften reduceras 

och luftmolekylerna elimineras från produkten via ett avluftningstorn. I artikeln nämns även 

att på senaste tiden har ett genomträngligt hydrofobt polymembran använts för att förhindra 

att vatten ska tränga in med gasmolekylerna.
3
 

 

2.1.5.4. Reducering av lufthalten under tillverkning av färgpasta 
Enligt en artikel pumpas stora mängder av luft in i råvaran plastisol under 

omrörningsprocessen vid tillverkning av färgpasta. Dessutom pumpas även luft på ytan av 

pulver tillsatsmedel som exempelvis i pigment och extenders. För färgpasta produkter med 

låg viskositet finns det möjlighet att luften elimineras av sig själv under en längre tid. Enligt 

resultat från en vetenskaplig artikel uppnåddes goda resultat av lufthalten  i produkten när 

plastisol lämnades kvar i 24 timmar i en mognad process. En lösning för att minska lufthalten 

i produkten är att använda substanser som reducerar viskositeten hos produkten och att 

använda tillsatser som reducerar ytspänningen. Ett exempel på en råvara som kan användas 

som tillsatsmedel och som kan reducera lufhalten i produkten är Byk 3155 enligt den 

vetenskapliga artikeln. 
4
 

                                                        
3 Honda, Katsuhisa. och Yamashita, Masazumi. 1996.  Method for deaerating liquid products. United States. 
4 Giessmann Andreas. 2012. Coating Substrates and Textiles. s93-99. Germany. 

 



  8 
 

 

 

 

 Nya avluftaren 2.2.
 
Maskinen är uppbyggd av 7 huvudkomponenter som är: 

 Elskåp 

 Vakuumkärl 

 Spridarsystem 

 Vakuumpump 

 Tömningspump 

 Spärrtryckstation 

 Nivåmätare 

 

Den färdigmonterade avluftaren med huvudkomponenterna visas i figur 8 nedan. 

 

 
                              Figur 8. Visar en uppställning på den nya färdigmonterade avluftaren. 
 

2.2.1 Beskrivning av huvudkomponenternas funktioner 
Under denna sektion beskrivs funktionerna hos varje komponent på avluftaren. Dessutom 

beskrivs hur styrningen och signaleringen mellan komponenterna sker. 

 

2.2.1.1. Elskåp 
Inne i elskåpet finns alla elektriska anslutningar kopplade till maskinens komponenter och är 

nödvändiga för att driva avluftaren, se figur 10. Manövreringen sker med hjälp av en central 

kontrollpanel i elskåpet som ger signal till de olika komponenterna om vad som ska göras. 

Exempelvis om en operatör trycker ´´start av vakuumpumpen´´ på elskåpet, ges elektriska 

signal från elskåpet direkt till vakuumpumpen som aktiveras. På elskåpet finns en ´´NÖD-
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STOPP´´ knapp som omedelbart stänger av alla motorer och komponenter på maskinen när 

knappen aktiveras vid nödfall.
5
 Även en knapp för huvudströmbrytaren befinner sig på 

elskåpet och kan aktiveras/inaktiveras genom vridning av knappen, se figur 9 nedan.
6
 

 

             
Figur 9. Visar en uppställning på utsidan av elskåpet.         Figur 10. Visar en uppställning på insidan av  
                                                                                                          elskåpet. 

2.2.1.2. Vakuumkärl 
Produkten som ska avluftas tillförs i ett vakuumkärl, se figur 11 nedan, och består av ädelstål. 

Inne i vakuumkärlet expanderar luften från produkten under vakuum med lågt tryck (950 

mbar). När luften expanderar från produkten bildas blåsor som så småningom spricker och 

luftinneslutningarna sugs ut sedan av vakuumpumpen.
7
 

                                                        
5 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s95. 
6 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s30. 
7 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s10. 
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Figur 11. En uppställning på avluftaren där det svarta rektangelformade området är vakuumkärlet. 

 

2.2.1.3. Spridarsystem 
Spridarsystemet drivs av en kopplad elektromotor som befinner sig på ovansidan av locket till 

avluftaren. I spridarsystemet finns en centrifugalbricka med såll där produkten fördelas till ett 

tunt skikt via en sållkrans in i kärlet, se figur 12 nedan. Varvtalet för spridaren kan ställas in 

som ett önskat börvärde via kontrollpanelen.
8
 

 

 
Figur 12. Visar en uppställning på Spridarsystemet som drivs av en elektromotor. 

                                                        
8 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s36. 
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2.2.1.4. Vakuumpump 
Vakuumpumpen, se figur 13 nedan, befinner sig längst ner i elskåpet och är direkt kopplad till 

vakuumkärlet via en slang. Vakuumpumpens uppgift är att producera ett kontinuerligt 

undertryck i vakuumkärlet och trycket på vakuumpumpen kan justeras manuellt med hjälp av 

en luftventil eller med en automatisk reglering. Automatisk reglering sker med hjälp av en 

PID-regelalgoritm som styr vakuumtrycket efter den angivna önskade börvärdet. 

Vakuumpumpen behöver kontinuerligt vatten som pumpas med ett visst tryck med hjälp av 

spärrtrycksstation för att kunna drivas användarvänligt, se under sektion spärrtrycksstation.
9
 I 

vakuumsystemet finns det ett område med färre antal luftmolekyler och ett område med fler 

av antal luftmolekyler. Ett högt tryck råder i det området där antalet luftmolekyler är störst 

och lågt tryck råder i området med färre antal luftmolekyler. Vakuumpumpens funktion är att 

transportera luftmolekylerna ut ur systemet genom att skapa en tryckskillnad mellan området 

med lågt tryck och området med högt tryck. Detta möjliggör ett vakuumsystem med 

reducerad mängd av luftmolekyler.
10

 

  

 
Figur 13. Visar en uppställning på vakuumpumpen i avluftaren. 

 

2.2.1.5. Tömningspump 
Tömningspumpen är en excenterskruvpump, se figur 14 nedan, med steglöst reglerbara växlar 

som är direkt kopplat till vakuumkärlet och har i uppgift att transportera ut den luftade 

produkten genom pumpens produktutlopp till nästa linje i produktionen.
11

 Tömningspumpen 

kan antingen drivas manuellt eller i automatisk drift. Vid automatisk drift regleras fyllnaden 

över pumpens varvtal till det önskade börvärdet. Vid positiva eller negativa 

regleringsdifferens arbetar en PID-regulator med att höja/sänka varvtalet genom reglering av 

ventilens öppningsvinkel för att hålla sig till det önskade börvärdet. När pumpens 

fyllnadsnivå överskrider startvärdet startas pumpen automatiskt. Om pumpen däremot drivs 

manuellt ställs ett fast varvtalsriktvärde via kontrollpanelen och operatören håller 

fyllnadsnivån inom det önskade området genom att höja/sänka pumpvarvtalet manuellt.
12

 

 

                                                        
9 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s111. 
10 http://www.arizonapneumatic.com/vacuum-pumps.html 
11 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s29. 
12 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s118. 
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Figur 14. Visar en uppställning på tömningspumpen. 

 
2.2.1.6. Spärrtryckstation 

Spärrtryckstation är en behållare som befinner sig bakom elskåpet och innehåller spärrvätska 

som regleras med hjälp av en nivåregulator. Spärrvätskan pumpas ut med hjälp av tryckluft 

från spärrtryckstationen via tömningspumpen och tillbaka i en recirkulation. Detta är 

nödvändigt för att få ett övertryck i utloppsledningen och för att förhindra att undertrycket i 

vakuumkärlet suger luft genom pumpen.
13

 Spärrtryckstationen används även som kylmedium 

vid höga temperaturer i avluftaren. Om spärrmediets temperatur stiger över 40°C påkopplas 

vattenventilen på spärrtryckstationen och spärrmediet kyls.
14

 

 

 

2.2.1.7. Nivåmätare 
Maskinen är utrustad med en nivåmätare, se figur 15 nedan, som automatisk mäter och 

kontrollerar nivån i huvudkärlet. Fyllnaden mäts som en differenstrycktransmitter med en 

fyllnadsmätanordning. Nivåmätaren ger signal till tömningspumpen och inloppsventilen att 

aktiveras/inaktiveras när den önskade fyllnadsnivån är uppnådd. Inloppsventilen och 

tömningspumpen är utrustade med PID- regulator som kontinuerligt arbetar för att styra 

fyllnadsnivån i huvudkärlet.
15

 

                                                        
13 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s39. 
14 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s110. 
15 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s118. 
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Figur 15. Visar en uppställning på nivåmätaren. 

 
 

2.2.2. Avluftarens rengöringsprocess enligt manualen 
Efter att den avluftade färgpastan transporterats ut från tömningspumpens utlopp vidare till 

nästa produktionslinje måste avluftaren rengöras för att kunna avlufta en ny färgpasta.  

 

Rengöringen består av en öppen rengöring och en sluten rengöring (CIP = Cleaning In Place). 

Vid öppna rengöringen tvättar operatören manuellt delar av komponenter som öppna ytor, 

golv och öppna trattar. Vid Sluten rengöring sker en automatisk CIP-rengöring av tratt, 

rörledningar och komponenter utan att koppla av dem.
16

 Avluftaren har tre CIP anslutningar, 

se figur 16, som befinner sig på ovansidan av vakuumkärlet och används för att rengöra 

insidan av maskinen.
17

 Rengöringen med CIP sker med vatten som med hjälp av 

ledningstryck pumpas via sprutdysor till huvudkärlet. CIP har 4 ventiler som befinner sig på 

huvudkärlet och en ventil på maskinens lägsta punkt för tömning av använd tvättvatten. De 5 

CIP-ventilerna regleras med en pneumatisk manövrering som finns inne i elskåpet.
18

 

                                                        
16 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s83. 
17 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s42. 
18 Romaco FrymaKoruma, Bruksanvisning, utgåva 26.01.2010, Manual, 2010, s96. 
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Figur 16. En uppställning på CIP-anslutningar och CIP-ventiler. 

 

2.2.3. Kapacitet och effekt på den nya avluftaren 
Elektromotor som driver spridarsystemet har en effekt på 1,5 kW, vakuumpumpen har en 

effekt på 1,1 kW och tömningspumpen har en effekt på 1,5 kW. 
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3. Metod 
Denna metodsektion indelades i två delar. I första delen beskrevs en metodbeskrivning av hur 

avluftningsprocessen utfördes med den nuvarande avluftaren. I denna del avluftades 

färgpastan (gul). Därefter studerades lufthalten, mätning av materialförlusterna, tiden för 

avluftning, tiden för tvättprocessen, förbrukning av tvättvatten under tvättprocessen och 

energiförbrukningen vid avluftning av 1000 liter av färgpastan (gul). I andra delen 

redogjordes hur avluftningsprocessen utfördes med den nya avluftaren. Under denna sektion 

beskrevs en metodbeskrivning av avluftningsprocessen enligt manualen till avluftaren och en 

metodbeskrivning av färdigmonterade avluftaren på Akzo Nobel. I denna del beskrevs fel 

justeringar av tvättsystemet, manövrering av programmerade tvättsystemet, 

omprogrammering av tvättsystemet och en ny programmerad arbetsförlopp för 

avluftningsprocessen. Därefter studerades lufthalten, tiden för avluftning, tiden för 

tvättprocessen, förbrukning av tvättvatten under tvättprocessen, mätning av 

materialförlusterna och energiförbrukningen vid avluftning av 1000 liter av färgpastorna (gul) 

och (svart). 

 

Med hjälp av teorin från den vetenskapliga artikeln beskrivet i sektion 2.1.5 ovan bestämdes 

att avluftningsprocessen för den nuvarande och nya avluftaren kommer att ske i ett slutet 

system enligt vakuumprocess metoden, se sektion 2.1.5.3. Färgpasta är en värmekänslig 

produkt där risken är hög att den förstörs eller ändrar egenskaper vid höga temperaturer och 

därför kan inte metoden värme avluftningsprocess användas, se sektion 2.1.5.2. När det gäller 

gasbyteprocessen används den vid skummade vätskor och kolsyrade drycker och därför är 

inte denna metod lämplig för avluftning av färgpasta.  

 

Enligt teorin från en vetenskaplig artikel beskrivet i sektion 2.1.5.4 finns det möjlighet att  

luften elimineras av sig själv hos produkter med låg viskositet. Denna teori kan användas som 

hjälp i detta projekt och kan innebära att produkter med högre vikositet är svårare att avluftas 

än produkter med låg viskositet.  I artikeln beskrevs även olika tillsatsmedel som kan tillsättas 

för att reducera lufthalten i produkten. Dock krävs mycket tid för att kunna få godkänt av 

Akzo Nobel om att testa tillsatsmedel till deras specifika produkter och därför kommer denna 

teori inte att användas i praktiken.  

 

3.1. Nuvarande avluftaren 
Under denna sektion utfördes avluftning av färgpastan (gul) med den nuvarande avluftaren. 

Metodbeskrivning av avluftningsprocessen och uträkningen av lufthalten i färgpastorna 

redogjordes. Även metodbeskrivning av hur mätning av materialförluster som avluftaren 

orsakar tas upp under denna sektion. Slutligen beskrevs en metodbeskrivning av hur mängden 

rent vatten under tvättprocessen och energiförbrukning av nuvarande avluftaren beräknades. 

 

3.1.1. Avluftning och mätning av lufthalten 
När tillverkningen av färgpastorna var färdig transporterades 1000 liter färgpasta till en IBC-

container som rymde 1000 liter. Därefter togs ett prov med en bägare och lufthalten i 

färgpastan räknades ut enligt sektion 3.1.1.1 och 3.1.1.2 nedan. I denna sektion beskrevs även 

ett arbetsförlopp för avluftning av färgpasta. 

  

3.1.1.1. Accupyc densitetmätning 
En provbehållare sattes på vågen och därefter nollställdes vågen. Sedan fylldes 

provbehållaren med pipett till 60–90 % med färgpastan och vikten för provet noterades med 
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två decimaler. Därefter sattes provbehållaren ner i densitetmätnings instrumentet och locket 

på instrumentet skruvades fast. En blå knapp och knapp 4(Analyze) trycktes på instrumentet. 

Sedan knappades provets vikt med sifferknapparna och ´´ENTER´´ knappen trycktes två 

gånger. När mätningen var klar pep instrumentet och när knappen ´´CHOICE´´ trycktes 

visades densiteten i displayen. Densiteten antecknades med tre decimaler och därefter 

tvättades provbehållaren noggrant.  

 

3.1.1.2. Metallpyk densitetmätning 
Först startades vågen och metallpyknometern med både lock och burk ställdes på vågen. 

Vågen nollställdes med knappen ON/OFF. Därefter togs metallpyknometern ifrån vågen och 

färgpastan hälldes i burken tills den fylldes. Sedan trycktes locket ned försiktigt och 

färgpastan sipprades upp ifrån hålet på locket. Locket torkades av noggrant med en palettkniv 

och metallpyknometern som rymde 100 ml med färgpastan ställdes på vågen. Värdet på vågen 

lästes av och antecknades. Därefter beräknades metallpyk densiteten med hjälp av ekvation 1 

nedan. Lufthalten beräknades med hjälp av ekvation 2 nedan. 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑝𝑦𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 =
𝑉𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 100 𝑚𝑙 𝑓ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑝𝑦𝑘𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛
                                              (1) 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 =
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑝𝑦𝑐 − 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑙𝑝𝑦𝑘

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑝𝑦𝑐
∗ 100                                                                              (2) 

 

 

3.1.1.3. Arbetsförloppet för avluftning av färgpasta med nuvarande 

avluftaren 
Innan arbetsförloppet startades kopplades en slang från IBC-container med färgpasta till 

produktinloppet. En annan slang kopplades från en tom IBC till produktutloppet. Därefter 

stängdes alla ventiler av manuellt och knappen ´´vakuumpumpen start´´ trycktes samtidigt 

som starttiden antecknades och undertrycket i vakuumkärlet höjdes till 950 mbar. När trycket 

950 mbar uppnåddes, påkopplades spridarsystemet via knappen ´´Start huvudmotor´´ och 

ventilen på produktinloppet öppnades manuellt. När färgpastan pumpades in i spridarsystemet 

startades avluftningsprocessen. Varvtalet på huvudmotorn höjdes manuellt till 1028 rpm och 

färgpastan från IBC-container pumpades in kontinuerligt via produktinloppet in i 

spridarsystemet med hjälp av vakuumpumpen. När avluftningen var färdig pumpades 

färgpastan ut via utloppet till en IBC-container och när IBC-containern fylldes antecknades 

sluttiden, se figur 17 nedan. 
19

 

                                                        
19 NETZSCH OPERATING MANUAL, OPERATION, utgåva 26.11.2000, Manual, 2000, s 6–7. 
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 Figur 17. Visar en processritning av den nuvarande avluftaren. 

 

3.1.1.3.1. Avluftning av färgpasta (gul)  

Innan avluftningen av färgpastan(gul) startades gjordes accupyc densitetmätning av ett prov 

av färgpastan(gul) enligt metodanvisning i sektion 3.1.1.1. Därefter gjordes en metallpyk 

densitetmätning enligt metodanvisning i sektion 3.1.1.2. Metallpyk densiteten och lufthalten 

räknades sedan ut med hjälp av ekvation 1 och 2 i sektion 3.1.1.1 och 3.1.1.2.  

 

En IBC container med 1000 liter av färgpasta(gul) avluftades med samma process som i figur 

17 ovan, start och sluttiden för avluftning av IBC-container med färgpasta antecknades. 

Totala inflödet på färgpastan(gul) räknades ut med ekvation 3 nedan. 

 

𝐹𝑓ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎(𝑇𝑌) =
𝐹ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑖 𝐿𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
                                                    (3) 

 

När färgpastan i IBC-container avluftades färdigt togs ett prov av färgpastan från IBC-

container och lufthalten beräknades igen med samma procedur som under sektion 3.1.1.1 och 

3.1.1.2 ovan. 

 

3.1.2. Mätning av materialförluster 
Enligt termodynamikens första huvudsats är massan i ett slutet system konstant.

20
 Med hjälp 

av denna teori beräknades materialförluster genom jämförelse av hur mycket massa färgpasta 

som kommer in och ut ur avluftaren, se ekvation 4 nedan. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝐹ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛(𝑘𝑔) − 𝐹ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡(𝑘𝑔)                      (4) 

                                                        
20 http://www.lth.se/fileadmin/ht/Kurser/MMVF01/Cengel-Boles-5th-Ch1.pdf 
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3.1.2.1. Mätning av materialförluster vid avluftning av färgpasta (gul) 
En IBC-container fylld med 1000 liter färgpasta(gul) vägdes med hjälp av en truck våg och 

värdet antecknades. När avluftningen av 1000 liter färgpasta(gul) kördes klart vägdes all 

produkt med en truck våg och massan antecknades. Därefter beräknades skillnaden mellan 

massan färgpasta som pumpades in och ut genom avluftaren, se ekvation 4 ovan. För mätning 

av massan färgpastan som låg kvar i IBC-container efter avluftning vägdes en tom IBC-

container. Efter avluftningen vägdes den ´´tomma´´ IBC-containern som färgpastan pumpades 

ifrån och värdet antecknades. 

 

3.1.3. Tvättprocessen 
Tvättningen började med att en slang kopplades från en IBC-container med tvättvatten till 

produktinloppet. En annan slang kopplades från produktutloppet till avloppet för tömning av 

produktrester och tvättvatten. I första steget öppnades luftventilen manuellt, därefter trycktes 

knapparna ´´VAKUUM START´´ och ´´HUVUD START´´, starttiden antecknades. 

Tvättvatten pumpades in via produktinloppet för rengöring av avluftarens insida, när detta var 

klart antecknades sluttiden. Sedan kopplades en vattenslang till ventilen på ovansidan av 

avluftaren och vatten fylldes upp manuellt till 50 % av synglaset på dörren för ytterligare 

sköljning av dörrens insida.  I sista steget öppnades dörren till centrifugalbrickan, se figur 2 i 

teori sektionen ovan, och insidan av dörren sköljdes manuellt med vatten. Ventilen som är 

anslutet till vakuumkärlet i figur 4 och ventilen som är anslutet till behållaren i figur 7 ovan 

öppnades manuellt för att få bort all luft ut ur systemet när tvättprocessen avslutades.   

 

3.1.3.1. Mätning av mängden rent tvättvatten som förbrukas i tvättprocessen 

när färgpastan (gul) avluftas 
Rent vatten som pumpades in via produktinloppet för rengöring av avluftarens insida och rent 

vatten som användes vid rengöring av insidan till centrifugalbrickan mättes med hjälp av en 

vattenmätare. Vattenmätaren kopplades direkt till vattenslangen och mätte mängden rent 

vatten som användes under tvättningen.  

 

3.1.4.  Kostnaden för energiförbrukning 
En analys för energiförbrukningen av avluftaren gjordes. Den totala effekten av alla 

komponenterna på avluftaren antecknades och därefter beräknades energikostnaden att avlufta 

1000 liter av färgpastan (gul). Även energiförbrukningen när tvättningen skedde automatiskt 

med maskinen beräknades. 

 

3.1.4.1. Kostnaden för energiförbrukning vid avluftning av färgpasta (gul) 
Den totala kostnaden för energiförbrukningen när 1000 liter färgpasta(gul) avluftades 

beräknades med ekvation 5 nedan. 

 

𝐾𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑛𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛

= (𝑉𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚𝑝𝑢𝑚𝑝𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝐻𝑢𝑣𝑢𝑑𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡) ∗ (𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

+ 𝑡𝑡𝑣ä𝑡𝑡)       (5) 
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3.1.5. Driftkostnader vid avluftning av färgpastan(gul) 
Driftkostnader per år som sker under avluftning med den nuvarande avluftaren 

sammanställdes vid avluftning av färgpastan (gul). Resultatet visas under sektion 4.1.5. 

 

 

3.2. Nya avluftaren 
Under denna sektion beskrevs en processritning av avluftningsprocessen enligt manualen till 

avluftaren och en processritning av den färdigmonterade avluftaren på Akzo Nobel. Därefter 

studerades fel justeringar av tvättsystemet, manövrering av programmerade tvättsystemet och 

en omprogrammering av tvättsystemet gjordes. En ny programmerad arbetsförlopp för 

avluftningsprocessen programmerades och sedan studerades lufthalten, tiden för avluftning, 

tiden för tvättprocessen, förbrukning av tvättvatten under tvättprocessen, mätning av 

materialförlusterna och energiförbrukningen vid avluftning av 1000 liter av färgpastorna 

(svart) och (gul). 

 
3.2.1. Processritning i manualen och i den färdigmonterade 

avluftaren 
Processritningen i manualen, se figur 18 nedan, och den färdigmonterade avluftaren 

studerades noga. Antalet ventiler i ritningen och i den färdigmonterade avluftaren räknades ut 

och därefter beskrevs ventilernas funktion i varje steg i processen. Sedan studerades 

monteringen av alla komponenter på färdigmonterade avluftaren och i ritningen. I nästa steg 

studerades monteringen till rengöringsprocessen på färdigmonterade avluftaren och det som 

beskrevs i ritningen. 

Figur 18. En ritning över den nya avluftaren som är beskrivet i manualen. 
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3.2.1.1. Beskrivning av processen utifrån ritningen i figur 18 
Första steget i processen sker vid (A) när produkten tillförs spridarsystemet. Produkten 

avluftas och luften pumpas med hjälp av vakuumpumpen ut från vakuumkärlet genom ett 

vakuumfilter(F000). Produkten sjunker ner genom en centrifugalbricka med såll längs 

huvudkärlets kanter och pumpas ut med hjälp av tömningspumpen(B). I nästa steg pumpas 

tryckluft med 6 bars tryck genom produktens inlopp för att få ut det sista av produkt som 

finns kvar i rören(C). Därefter pumpas spärrvätska från en spärrtryckstation med ett visst 

tryck in via tömningspumpen (D) och sedan tillbaka i en recirkulation(E). 

Rengöringsprocessen (CIP) startas genom pumpning av tvättvatten genom vakuumkärlet via 

sprutdysor(F). När CIP-vatten har pumpats ner till vakuumkärlets slut öppnas CIP-ventilen 

vid tömningspumpens inlopp för rengöring av pumpen. Tömningspumpen blir kemiskt och 

termiskt belastad och körs därför i intervaller några varv för att minska belastningen på 

pumpen. I sista steget pumpas smutsigt CIP-vatten med produktrester ut genom 

tömningspumpens andra ände(G).  

 

3.2.2. Besiktning av färdigmonterade avluftaren 
Innan den färdigmonterade avluftaren kördes igång gjordes en besiktning på avluftaren, 

eftersom den har varit oanvänd i 5 år. Packningar, rör, vakuumfilter, m.m kontrollerades. 

Besiktningen gjordes tillsammans med leverantören till avluftaren och en tekniker på Akzo 

Nobel. 

 

3.2.3. Driftanvisning och manövrering för den färdigmonterade 

nya avluftarens tvättprocess. 
I första steget tvättades avluftaren eftersom den har varit oanvänd i 5 år. Innan tvättningen 

började gjordes en kontroll över alla komponenter, de sattes i icke driftläge och alla ventiler 

stängdes av. Elkabeln till avluftaren kopplades till ett eluttag och maskinen startades igång. 

Tvättningen av avluftaren utfördes automatiskt med 10 programmerade steg. När knappen 

´´Akzo CIP´´trycktes utfördes alla 10 stegen i följande ordning: 

 

Steg A - Rundpumpning: 

Tvättningen började med en rundpumpning av inloppet, se figur 19. En vattenslang kopplades 

från en IBC-container till recirkulationsutloppet och en annan vattenslang kopplades från 

samma IBC-container till tömningspumpens utlopp för recirkulation av tvättvatten. Därefter 

aktiverades lufttillförseln och kylvatten i spärrtryckstationen genom att öppna deras 

spärrventiler. Inloppsventilen(V5) och manuella inloppsventilen öppnades och smutsigt 

tvättvatten pumpades från en IBC-container genom recirkulationsutloppet med hjälp av en 

membranpump(P1). Spridarsystemet startades och tvättvatten fylldes tills 50 % av 

fyllnadsnivån uppnåddes. Membranpumpen(P1) stängdes av när 50 % fyllnadsnivån 

uppnåddes. När tvättvattnet passerade genom huvudkärlet rundpumpades vattnet tillbaka via 

produktutloppet med hjälp av tömningspumpen tillbaka till IBC-container. När fyllnadsnivån 

visades 45 % aktiverades membranpumpen(P1) igen och vatten pumpades från IBC-container 

in via inloppet tills fyllnadsnivån 50 % återigen uppnåddes. Detta steg kördes under 4 

minuter.  
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Figur 19. Visar ett flödesschema på första steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och ventiler 
som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 
 

Steg B - Rundpumpning via Dysor med CIP. 

Nästa steg i tvättningen skedde med samma kopplingssystem mellan alla slangar och 

komponenter som i steg (A). Innan steg (B) påbörjades pumpades vatten tillbaka under 40 

sekunder tills fyllnadsnivån 10 % uppnåddes. Steg (B) startades med att luftningsventilen(V6) 

öppnades automatiskt för att lufta av kärlet. Därefter startades CIP-tvättningen. CIP- 

regleringssystemet skickade signal till ventilen (V3) som öppnades och tvättvatten pumpades 

via sprutdysor ner i vakuumkärlet med hjälp av membranpumpen(P1). Membranpumpen(P1) 

signalerades från magnetventilen (V7) som hade funktionen att blanda tryckluft/vatten. När 

tvättvattnet passerade genom huvudkärlet och fyllnadsnivån uppnåddes till 50 % 

rundpumpades vattnet tillbaka till IBC-containern via produktutloppet med hjälp av 

tömningspumpen och magnetventilen (V8), se figur 20 nedan. Magnetventilen (V8) hade 

funktionen att blanda tryckluft/vatten. Detta steg kördes under 1 minut. 
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Figur 20. Visar ett flödesschema på andra steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och ventiler 
som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 

När steg (A) och (B) kördes färdigt var första cykeln klar, totalt kördes 4 sådana cykler 

automatiskt innan steg (C) påbörjades. 

 

Steg C - Tömning: 

Tömningen skedde med samma kopplingssystem mellan alla slangar och komponenter som i 

steg (A) och (B) ovan. När CIP-tvättningen var klar öppnades ventilen(V2), 

membranpumpen(P1) aktiverades och luftventilen (V6) öppnades. När tvättvattnet passerade 

genom huvudkärlet ner via tömningspumpen, rundpumpades vattnet tillbaka via slangen som 

kopplades från tömningspumpens utlopp till en IBC-container. Tömningspumpen aktiverades 

automatiskt för rengöring av pumpen och för tömning av tvättvattnet.Vid manuell hantering 

av tömning kunde ökning respektive minskning av tömningspumpens varvtal kontrollerades 

med knapparna   och . Tömningen skedde även tillbaka via recirkulationsutloppet till 

IBC-container med hjälp av membranpumpen(P1) och magnetventilen (V8), se figur 21 

nedan. När fyllnadsnivån 0 % uppnåddes avslutades detta steg. Detta steg kördes automatiskt 

under en minut. 
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Figur 21. Visar ett flödesschema på tredje steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och 
ventiler som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 
Steg D - Rent vatten via dysor: 

I detta steg frånkopplades membranpumpen(P1) och rent vatten pumpades in i CIP-inloppet 

ner via tre sprutdysor. Ventilen (V4), se figur 31 i resultat, öppnades och CIP-tvättningen 

startades, se figur 22 nedan. När fyllnadsnivån 50 % uppnåddes stängdes ventilen (V4) och 

detta steg avslutades. Detta steg kördes automatiskt under 24 sekunder. 

 
Figur 22. Visar ett flödesschema på fjärde steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och ventiler 
som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 

Steg E - Rundpumpning av renare vatten: 

I detta steg öppnades inloppsventil (V5). Därefter rundpumpades det renare vattnet tillbaka 

till huvudkärlet via recirkulationsutloppet med hjälp av membranpumpen(P1), se figur 23 
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nedan. Detta steg kördes automatiskt under 4 minuter.         

 
Figur 23. Visar ett flödesschema på femte steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och ventiler 
som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 
Steg F - Rundpumpning av renare vatten via dysor 

I steg (F) stängdes inloppsventilen(V5) och ventil (V3) öppnades för rundpumpningen av 

renare vatten ner via sprutdysorna när de 4 CIP-ventilerna öppnades automatiskt, se figur 24 

nedan. Detta steg kördes automatiskt under 1 minut. 

 
Figur 24. Visar ett flödesschema på sjätte steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och ventiler 
som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 

När steg (E) och (F) kördes klart, upprepades dessa två steg automatiskt ytterligare ett varv. 
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Steg G - Tömning via pump 

I steg (G) frånkopplades membranpumpen(P1) och därefter tömdes tvättvattnet med 

tömningspumpen, se figur 25 nedan. Detta steg kördes automatiskt i 15 sekunder. 

 

 
Figur 25. Visar ett flödesschema på sjunde steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och 

ventiler som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 

Steg H - Tömning via produktinloppet 

I detta steg påkopplades membranpumpen(P1). Därefter öppnades ventilen(V2) och resten av 

tvättvattnet pumpades tillbaka via recirkulationsutloppet med hjälp av membranpumpen(P1), 

se figur 26 nedan. Detta steg kördes automatiskt under 30 sekunder. 

 
Figur 26. Visar ett flödesschema på åttonde steget av tvättningsprocessen. Alla pilar, komponenter och 
ventiler som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 
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När steg (H) kördes färdigt aktiverades steg (D) igen och rent vatten pumpades återigen 

genom avluftaren. Steg (D) kördes under 24 sekunder och när detta steg var färdigt 

aktiverades steg (H) igen för tömning av huvudkärlet. 

 
Totalt kördes tvättsystemet med 10 försök och under processens gång observerades alla 

stegen. Komponenternas funktion i varje steg under tvättsystemet observerades. 

 
3.2.3.1. Justering av felen i steg (A), (B), (E) och (H). 
En programmerare och en mekaniker kallades in för justering av felen i steg (A), (B), (E) och 

(H). Ventilen(V1) vändes på rätt håll med hjälp av en mekaniker. Membranpumpen och 

inloppsventilen(V5) reglerades om med hjälp av en programmerare. Justeringen av felet i 

spridarsystemet kördes enligt följande: 

 

Avluftaren fylldes med vatten upp till 50 %, 60 %, 70 %, 85 %, 90 % och spridarsystemet 

kopplades på, uppförandet hos spridarsystemet observerades. Den maximala fyllnadsnivå 

gränsen för när spridarsystemet kördes användarvänligt bestämdes.  

 

3.2.3.2. Omprogrammering av tvättsystemet 
Steg (A) programmerades så att när fyllnadsnivån 50 % uppnåddes stängdes 

inloppsventilen(V5) och membranpumpen(P1) inaktiverades. Steg (B) programmerades så att 

när fyllnadsnivån 50 % uppnåddes stängdes ventil(V3) och membranpumpen(P1) 

inaktiverades. Steg(D) programmerades så att när fyllnadsnivån 50 % uppnåddes stängdes 

CIP ventilen(V4).  

 

3.2.3.3. Körning av den färdiga tvättprocessen. 
Den färdiga tvättprocessen kördes igen enligt anvisning under metodsektion 3.2.3. Under 

processens gång observerades regleringen av alla komponenter i tvättprocessen.  

 

3.2.4. Programmeringen av arbetsförloppet för avluftning av 

färgpasta. 
 
Ett arbetsförlopp för avluftning av färgpasta programmerades med hjälp av en programmerare 

så att när knappen ´´Akzo Prod´´ trycktes i kontrollpanelen startades arbetsförloppet enligt 

följande programmerade steg: 

 

A. Start av vakuumpump, trycket höjdes till 950 mbar. 

B. Om steg A var sann  Spridarsystem startades. 

C. Om steg B var sann  V5 öppnades och membranpumpen(P1) startades. 

D. När fyllnadsnivån visades 65 %  membranpump(P1) stängdes av, 

inloppsventilen(V5) stängdes av, spridarsystemet stängdes av och tömningspumpen 

startades med automatisk drift, varvtalet sattes som börvärde med (130 rpm). 

E. När fyllnadsnivån visades 50 %, startades membranpump(P1), spridarsystemet och 

inloppsventilen(V5) öppnades. Tömningspumpen aktiverades med samma varvtal som 

i steg (D) ovan. Steg (D) aktiverades igen och fyllnadsnivån höjdes till 65 % samtidigt 

som produkten tömdes via tömningspumpen. 
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F. När fyllnadsnivån visades 0 %, inaktiverades tömningspumpen och stopp knappen 

aktiverades. Alla komponenter stängdes av och den automatiska luftventilen(V6) 

öppnades för luftning av kärlet.  

 
3.2.4.1. Arbetsförloppet för avluftning av färgpasta. 
Innan arbetsförloppet startades kopplades en slang från en IBC-container med färgpasta till 

produktinloppet på avluftaren. En annan slang kopplades från utloppet av avluftaren till en 

tom IBC-container. Börvärdet på varvtalet för tömningspumpen ställdes in till det önskade 

värdet via kontrollpanelen så att utflödet var lite högre än inflödet. Arbetsförloppet för 

avluftning av färgpasta programmerades enligt sektion under metod 3.2.4. När knappen 

´´Akzo Prod´´ trycktes i kontrollpanelen arbetade programmeringen enligt följande: 

 

Innan arbetsförloppet för avluftaren, se figur 27 nedan, inleddes stängdes strypkran och 

luftventilen manuellt. När operatören säkerställde att alla ventiler på avluftaren var stängda 

trycktes knappen ’’Akzo Prod’’ och arbetsförloppet kördes enligt sex programmerade steg, se 

sektion 3.2.4 ovan. Programmeringen arbetades så att vakuumpumpen sattes i drift via 

knappen  i steg (A). Därefter sattes undertrycket på vakuumkärlet till 950 mbar med 

hjälp av vakuumpumpen och i steg (B) påkopplades drivmotorn till spridarsystemet via 

knappen . I steg (C) öppnades det manuella strypkranen sakta och färgpastan pumpades 

in kontinuerligt igenom huvudkärlet med hjälp av membranpumpen(P1) som kopplades från 

färdigtanken till inloppet på avluftaren. När huvudkärlet fylldes till fyllnadsnivå 65 % 

aktiverades steg (D). Vid detta steg inaktiverades membranpump(P1), spridarsystemet och 

inloppsventilen(V5) stängdes av. Sedan påkopplades tömningspumpen via knappen . När 

fyllnadsnivån visade 50 % aktiverades steg (E). Vid detta steg aktiverades 

membranpump(P1), spridarsystemet och inloppsventilen(V5) öppnades för pumpning av 

färgpasta via inloppet tills fyllnadsnivån visades 65 %. Vid detta steg pumpades samtidigt 

färgpastan ut till en IBC-container med hjälp av tömningspumpen. När hela IBC-containern 

fylldes med färgpasta tömdes all produkt från avluftaren och när fyllnadsnivån visades 0 % 

aktiverades steg (F). Vid detta steg inaktiverades tömningspumpen och alla komponenter på 

avluftaren. Därefter öppnades den automatiska luftventilen(V6) för luftning av kärlet.  
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Figur 27. Processbeskrivning av arbetsförlopp för avluftning av färgpasta. Alla pilar, komponenter och 
ventiler som är i fyllda med fet stil är aktiva under processen. 

 
3.2.4.1.1. Försök test – Avluftning av färgpasta (svart) 

När programmeringen av arbetsförloppet gjordes färdigt kördes ett test av färgpastan(svart).  

Innan avluftningen av färgpastan startades gjordes accupyc densitetmätning av ett prov av 

färgpastan(svart) enligt metodanvisning i sektion 3.1.1.1. Därefter gjordes en metallpyk 

densitetmätning enligt metodanvisning i sektion 3.1.1.2. Metallpyk densiteten och lufthalten 

räknades sedan ut med hjälp av ekvation 1 och 2 i sektion 3.1.1.1 och 3.1.1.2.  

 

Ett arbetsförlopp för avluftning av 1000 liter färgpasta med kulören (svart) kördes igång 

enligt metod sektion 3.2.4 och 3.2.4.1 ovan, men som ett testförsök skedde avluftningen från 

en IBC-container med 1000 liter färgpasta till en tom IBC-container. Varvtalet på 

tömningspumpen ställdes in till 100 rpm och den manuella ventilen öppnades så att utflödet 

var lite högre än inflödet. Starttiden antecknades och när 1000 liter färgpasta avluftades 

färdigt antecknades sluttiden.  

 

Ett prov av den avluftade färgpastan(svart) togs och accupyc densitetmätning av provet 

gjordes enligt metodanvisning i sektion 3.1.1.1. Därefter gjordes en metallpyk 

densitetmätning enligt metodanvisning i sektion 3.1.1.2. Metallpyk densiteten och lufthalten 

räknades sedan ut med hjälp av ekvation 1 och 2 i sektion 3.1.1.1 och 3.1.1.2. 

 

3.2.4.1.2. Avluftning av färgpasta (gul) 

I detta försök avluftades 1000 liter färgpasta med kulör(gul) enligt samma metodanvisning i 

sektion 3.2.4.1.1 ovan. Varvtalet på tömningspumpen ställdes in till 116 rpm och den 

manuella ventilen öppnades så att utflödet var lite högre än inflödet. Lufthalten av färgpastan 

innan avluftning och efter avluftning beräknades enligt metodanvisning i sektion 3.2.4.1.1 

ovan.  
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3.2.5. Tvättprocessen 
Efter avluftningen av färgpastorna (svart) och (gul) startades tvättprocessen och kördes enligt 

metodanvisning i sektion 3.2.3.  

 

3.2.5.1. Mätning av mängden rent tvättvatten som förbrukas i tvättprocessen 

när färgpasta(svart) avluftas. 
När avluftningen av 1000 liter färgpasta(svart) var färdigt tvättades avluftaren enligt 

metodanvisning i sektion 3.2.3 ovan. Mängden rent vatten pumpades från 0 till 50 % i steg 

(D) två gånger under tvättprocessen. När fyllnadsnivån 100 % är uppnådd innehåller 

huvudkärlet 65 liter, se under sektion 2.2.3 ovan. Med hjälp av denna information räknades 

mängden rent vatten som användes under tvättprocessen. Den totala tiden för tvättprocessen 

när maskinen var igång, ttvätt, beräknades genom summering av tiden för alla tio stegen, se 

under metodsektion 3.2.3. När den automatiska tvättsystemet var färdigt, öppnades locket på 

avluftaren och spridarbrickan sköljdes manuellt med en vattenslang.  

 

3.2.5.2. Mätning av mängden rent tvättvatten som förbrukas i tvättprocessen 

när färgpasta(gul) avluftas. 
Mätningen på mängden rent tvättvatten som förbrukades i tvättprocessen efter avluftning av 

färgpastan(gul) bestämdes enligt metodanvisning i sektion 3.2.5.1 ovan. 

 

 

3.2.6. Mätning av materialförluster 
Mätning av materialförlusterna när färgpastorna (svart) och (gul) avluftades mättes enligt 

metodanvisning i sektion 3.1.2.  

 

3.2.6.1. Mätning av materialförluster vid avluftning av färgpasta(svart) 
Vid mätning av materialförluster pumpades 1000 liter färgpasta från färdigtanken till en IBC-

container. Därefter vägdes IBC-container med hjälp av en truck med våg och värdet 

antecknades. När avluftningen av 1000 liter färgpasta(svart) kördes klart vägdes all produkt i 

IBC-container med en truck våg och massan antecknades. Därefter beräknades skillnaden 

mellan massan färgpasta som pumpades in och ut genom avluftaren, se ekvation 4 under 

metodsektion 3.1.2. För mätning av massan färgpastan som låg kvar i IBC-container efter 

avluftning vägdes en tom IBC-container. Efter avluftningen vägdes den ´´tomma´´ IBC-

containern som färgpastan pumpades ifrån och värdet antecknades. Därefter beräknades 

massan färgpasta som låg kvar i IBC-container genom differensen av de två IBC-containerns 

massa. 

 

3.2.6.2. Mätning av materialförluster vid avluftning av färgpasta(gul) 
Mätning av materialförlusterna vid avluftning av 1000 liter färgpasta(gul) bestämdes enligt 

metodanvisning i sektion 3.2.6.1 ovan.  
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3.2.7. Energiförbrukning och energikostnad vid avluftning av 

färgpastorna (svart) och (gul) 
Energiförbrukningen vid avluftning av 1000 liter av färgpastorna (svart) och (gul) bestämdes 

enligt sektion 3.2.7.1 och 3.2.7.2.  

 

3.2.7.1. Energiförbrukning och energikostnad vid avluftning av 

färgpasta(svart) 
Den totala kostnaden för energiförbrukningen vid avluftning av 1000 L färgpasta(svart) 

inklusive tvättningen bestämdes enligt ekvation 6 nedan. 

 

𝐾𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛

= (𝑉𝑎𝑘𝑢𝑢𝑚𝑝𝑢𝑚𝑝𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝑇ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑚𝑝𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡)

∗ (𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑡𝑡𝑣ä𝑡𝑡)        

(6) 

 

3.2.7.2. Energiförbrukning och energikostnad vid avluftning av 

färgpasta(gul) 
Den totala kostnaden för energiförbrukningen vid avluftning av 1000 L färgpasta(gul) 

inklusive tvättningen bestämdes enligt ekvation 6 ovan.  

 

3.2.8. Driftkostnader vid avluftning av färgpastorna svart och TY 
Driftkostnader per år som sker under avluftning med den nya avluftaren sammanställdes vid 

avluftning av färgpastorna (svart) och (gul). Resultatet visas under sektion 4.2.7.1 och 4.2.7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 
 

4. Resultat 
 
 

4.1. Nuvarande avluftaren 
Under denna sektion redovisades resultatet på alla metodsektionerna beskrivet under 

metodsektion 3.1 ovan.  

 

4.1.1. Avluftning av färgpasta(gul) 
Vid accupyc densitetmätning avlästes vikten för provbehållaren med färgpastan till 10.00 g 

och accupyc densiteten beräknades till 1,302 g/cm
3
 med hjälp av densitet instrumentet, se 

under sektion 3.1.1.1. 

 

Vid metallpyk densitetmätning innan avluftning vägde metallpyknometern med färgpastan 

120,6 g. Metallpyk densiteten beräknades till 1,206 g/cm
3
 med hjälp av ekvation 1 under 

metodsektion 3.1.1.2. 

 

Lufthalten innan avluftning av färgpastan(gul) beräknades sedan med hjälp av ekvation 2 

under metodsektion 3.1.1.2 enligt följande: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑡 =
1,302 − 1,206

1,302
∗ 100 =  7,37 % 

 

Vid avluftning startades maskinen och var igång i 20 minuter innan färgpastan pumpades in 

för avluftning. Tiden det tog att avlufta 1000 L färgpasta(gul) beräknades till 30 minuter. Den 

totala tiden för avluftning, tavluftning, beräknades till 50 minuter, inklusive de första 20 

minuterna för start av maskinen. Totala inflödet på färgpastan(gul) räknades ut med ekvation 

3 under metodsektion 3.1.1.3.1 ovan. Det totala inflödet räknades ut till: 

 

𝐹𝑓ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎(𝑇𝑌) =
1000

30

𝐿

𝑚𝑖𝑛
= 33,3

𝐿

𝑚𝑖𝑛
                                                      

 

Vid metallpyk densitetmätning efter avluftning vägde metallpyknometern med färgpastan 

129,2 g. Metallpyk densiteten beräknades till 1,292 g/cm
3
 med hjälp av ekvation 1 under 

metodsektion 3.1.1.1. 

 

Lufthalten efter avluftning av färgpastan(gul) beräknades sedan med hjälp av ekvation 2 

under metodsektion 3.1.1.2 enligt följande: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑡 =
1,302 − 1,292

1,302
∗ 100 =  0,77 % 

 

 

 

 

4.1.2. Tvättprocessen 
Under denna sektion bestämdes tiden och förbrukning av rent vatten under tvättprocessen för 

färgpastan (gul). 
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4.1.2.1. Tvättprocessen efter avluftning av färgpasta (gul) 
Start- och sluttiden för tvättningen av avluftaren efter körning med färgpastan av kulör (gul) 

bestämdes till 12:50 respektive 13:25. Den totala tiden för tvättningen räknades ut till: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 13: 25 − 12: 50 = 35 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 
 

Vid tvättningen kördes maskinen igång i 10 minuter med tvättvatten, 𝑡𝑡𝑣ä𝑡𝑡 = 10 𝑚𝑖𝑛, resten 

av tiden då avluftaren tvättades manuellt varade i 25 minuter.  

 
4.1.2.1.1. Beräkning av mängden ren tvättvatten som förbrukas i tvättprocessen 

Mängden rent vatten som pumpades in för rengöring av avluftarens insida mättes till 140 liter. 

Vid rengöring av insidan till centrifugalbrickan och insidan av locket till avluftaren mättes 

använt rent vatten till 60 liter. Totala mängden rent vatten som användes under tvättningen 

beräknades till: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛  𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 140 𝐿 + 60 𝐿 = 200 𝐿 

 

4.1.3. Mätning av materialförluster 
Materialförlusterna som avluftaren orsakade skedde endast under avluftning av första IBC-

container med 1000 liter färgpasta. Materialförlusterna är inte beroende av hur många liter 

färgpasta som avluftas. Vid varje avluftning av en ny färgpasta(kulör) sker materialförlusterna 

under första 1000 liter färgpasta som avluftas. 

 
4.1.3.1. Mätning av materialförluster vid avluftning av färgpasta(gul) 
En tom IBC-container vägde 61 kg innan avluftning och den ´´tomma´´ IBC-container som 

färgpastan pumpades ifrån vägde 65 kg efter avluftning. Färgpastan som blev kvar i IBC-

containern efter avluftning räknades ut till: 

 

𝐹ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑖 𝐼𝐵𝐶 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 = 65 𝑘𝑔 − 61 𝑘𝑔 = 4 𝑘𝑔 

 
En IBC-container fylld med 1000 liter färgpasta av kulör (gul) vägde 1331,5 kg. Efter 

avluftningen vägde all färgpasta som pumpades ut från avluftaren 1294,5 kg. Därefter 

beräknades skillnaden mellan massan färgpasta som pumpades in och ut genom avluftaren 

med ekvation 4 under metodsektion 3.1.2. ovan. Totala materialförlusterna beräknades till: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1331,5 𝑘𝑔 − 1294,5 𝑘𝑔 = 37 𝑘𝑔                     

 
Varav 4 kg av 37 kg färgpasta fastande kvar i IBC-containern. Resterande 33 kg av totala 

materialförlusterna fastnade kvar i avluftaren.  

 

 

4.1.4. Energikostnad vid avluftning av färgpastan (gul) 
En analys för energiförbrukningen av avluftaren gjordes. Den totala effekten av alla 

komponenterna på avluftaren antecknades och därefter beräknades energikostnaden att avlufta 

1000 liter av färgpastan (gul). Även energiförbrukningen när tvättningen skedde automatiskt 

med maskinen beräknades. 
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4.1.4.1. Energikostnad vid avluftning av färgpastan (gul) 
Tiden då avluftaren är igång under avluftningen, 𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 , beräknades till 50 minuter/ 1000 

liter färgpasta(gul), se under resultat sektion 4.1.1. Tiden då avluftaren är igång under 

tvättprocessen, 𝑡𝑡𝑣ä𝑡𝑡 beräknades till 10 minuter, se under resultat 4.1.4.1 ovan. Den totala 

kostnaden för energiförbrukningen när 1000 liter färgpasta(gul) avluftades beräknades sedan 

med ekvation 5 under metodsektion 3.1.4.1. Den totala kostnaden för energiförbrukningen 

räknades ut till: 

 

𝐾𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = (2,2 𝑘𝑊 + 18,5 𝑘𝑊) ∗
(50 + 10 𝑚𝑖𝑛)

60 𝑚𝑖𝑛
=  21 𝑘𝑊ℎ   

 

4.1.5. Driftkostnader 
Driftkostnader som sker under avluftning med den nuvarande avluftaren sammanställdes vid 

avluftning av 1000 liter färgpasta(gul). Resultatet visas nedan under sektion 4.1.5.1.  

 
4.1.5.1. Driftkostnad vid avluftning av färgpastan (gul) 
Vid avluftning av 1000 liter färgpasta(gul) beräknades kostnaden för energiförbrukningen till 

21 kWh, se under sektion 4.1.6.1. Mängden rent vatten som förbrukades beräknades till 200 

liter, se under sektion 3.1.3.1 och 4.1.4.1.1. Under avluftningen beräknades 

materialförlusterna till 37 kg.  

 

På Akzo Nobel avluftas totalt 77 666 liter färgpasta(gul) med 16 satser om året och den totala 

driftkostnaden per år beräknades till: 

 

Energiförbrukning: 21 kWh* 77,7 = 1632 kWh 

Förbrukning av tvättvatten: 200 liter *16 = 3200 liter 

Materialförluster: 37 kg *16= 592 kg 
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4.2. Nya avluftaren 
Under denna sektion redovisades resultatet på alla metodsektionerna beskrivet under 

metodsektion 3.2 ovan.  

 
4.2.1. Resultat av metodsektion 3.2.1 
Resultatet på antalet ventiler i ritningen och på färdigmonterade avluftaren visas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Visar en tabell på olika typer av ventiler som används i färdigmonterade avluftaren och de som 

finns beskrivet i ritningen. 

Ventil typ och funktion  Antalet ventiler i nya 

avluftaren som finns i 

ritningen. 

Antalet ventiler i nya 

avluftaren som är 

färdigmonterad. 

V120-membran ventil 1 st 1 st 

V009- CIP- ventil 1 st 1 st 

V001-Inloppsventil regleras 

manuellt 

1 st 1 st 

V5 - Inloppsventil regleras 

automatisk  

0 st 1 st 

R007-Vakuum ventil 2 st 2 st 

V201- Kul ventil 2 st 2 st 

V6- luftventil automatisk 

reglering 

0 st 1 st 

V110- membran ventil 1 st 1 st 

V005 CIP ventil 4 st  4 st 

V3- Ventilen reglerar 

produktens inflöde. 

0 st 1 st 

V4- Ventilen vid CIP inflöde 0 st 1 st 

V1- Reglerar recirkulation av 

tvättvatten 

0 st 1 st 

V2 – Reglerar recirkulation 

av tvättvatten 

0 st 1 st 

V7- Magnetventil 0 st 1 st 

V8-Magnetventil 0 st 1 st 

 

Resultatet i tabell 1 ovan visar att monteringen av nya avluftaren på Akzo Nobel är monterad 

med extra komponenter i jämförelse med ritningen i manualen till maskinen. 

Huvudkomponenterna är uppbyggda på samma sätt men att den färdigmonterade avluftaren 

har 8 extra ventiler och en extra membranpump(P1). Den färdigmonterade avluftaren var 

monterad med ett slutet recirkulation system mellan tömningspumpens utlopp av 

vattenledning(A) och recirkulationsröret(C) som är kopplat med en membranpump(P1), se 

figur 30 nedan. Enligt ritningen som visas i figur 18 är tömningspumpens utlopp av 

vattenledning(G) öppet och ingen recirkulation av tvättvatten sker där. Den extra ventilen 

(V5) används för att reglera inflödet av produktflödet automatiskt och den extra ventilen (V6) 

används för att reglera lufttrycket automatiskt, se figur 28 respektive 29. 
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Figur 28. Visar en uppställning på inloppsventilen (V5).     Figur 29. Visar en uppställning på luftventilen (V6).  

                    

Två av de extra ventilerna (V1) och (V2) används för att reglera var i processen rengöringen 

med tvättvatten ska ske, se figur 30. De två extra magnetventilerna (V7) och (V8) som visas i 

figur 30 respektive figur 32 ger signal till membranpumpen(P1) och används för att blanda 

tryckluft/vatten. 

 

 
Figur 30. Visar ett slutet system mellan (A) och (B) på den monterade avluftaren. Ventilerna (V1), (V2) 

och rör (C) används vid recirkulation av tvättvatten.  Figuren visar även hur produktens inlopp(D), 

membranpumpen(P1) och magnetventilen(V7) är monterade.  

 
Två av de extra ventilerna (V3) och (V4) är monterade på ett rör som har en förbindelse 

mellan produktens inlopp till spridarsystemet och inloppet av CIP vatten via sprutdysorna, se 

figur 31. Ventilen (V3) är stängd när produkten tillförs till spridarsystemet för att inte 
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produkten ska pumpas via sprutdysorna och förstöra maskinen. Ventilen (V4) öppnas när CIP 

rengöringsprocessen körs och rent vatten pumpas in via sprutdysorna.  

 

 
Figur 31. Visar en uppställning på hur ventilerna (V3) och (V4) är monterade på ett rör som har en 

förbindelse mellan produktens inlopp och inlopp till CIP vatten. 

 
I figur 32 nedan visas en bild på tömningspumpen, produktutloppet, och magnetventilen (V8). 

 

 
Figur 32. Visar hur magnetventilen (V8), produktutlopp och tömningspump är monterade.   

 

4.2.2. Resultat av metodsektion 3.2.3. 
Efter körning med 10 försök av tvättsystemet fungerade alla stegen i tvättprocessen under, 

sektion metod 3.2.3, användarvänligt förutom steg (A), (B), (E) och (H). Ventilen (V1) var 

monterad som felvänd och påverkade steg (A) och (B) negativt. Strömmen på spridarsystemet 

i steg (A) löstes av omedelbart när fyllnadsnivån 60, 70, 80, 85 och 90% uppnåddes. 

Membranpumpen(P1) fick ingen signal och var inaktiv i steg (E) och (H). Dessutom fick 

inloppsventilen(V5) ingen signal att öppnas i steg (E) och (H).  
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4.2.2.1. Resultat av metodsektion 3.2.3.1, 3.2.3.2 och 3.2.3.3. 
När justering av felen i steg (A), (B), (E) och (H) gjordes med hjälp av en mekaniker och en 

tekniker kördes alla tio steg i tvättprocessen användarvänligt. När avluftaren fylldes till 50 % 

med vatten fungerade spridarsystemet användarvänligt. Vid 60, 70, 80, 85 och 90 % 

fyllnadsnivå bildades skum och strömmen på spridarsystemet löstes ut omedelbart. Den 

maximala fyllnadsnivå gränsen när spridarsystemet kördes användarvänligt bestämdes till 50 

%. Efter omprogrammering av steg (A), (B), och (D) signalerades alla komponenter med 

önskad signal vid de olika stegen i tvättprocessen.  

 

4.2.3. Programmeringen av arbetsförloppet för avluftning av 

färgpasta 
Under denna sektion redovisades resultatet på metodsektion 3.2.4, 3.2.4.1, 3.2.4.1.1 och 

3.2.4.1.2. 

 

4.2.3.1. Resultat av metodsektion 3.2.4 och 3.2.4.1 
Programmeringen av arbetsförloppet beskrivet i metodsektion 3.2.4 kördes användarvänligt. 

Alla komponenter på avluftaren signalerades med önskad signal vid de olika stegen i 

programmerade arbetsförloppet. 

 

4.2.3.2. Avluftning av färgpasta(svart) - resultat på metodsektion 3.2.4.1.1 
Vid accupyc densitetmätning avlästes vikten för provbehållaren med färgpastan till 8,97 g och 

accupyc densiteten beräknades till 1,348 g/cm
3
 med hjälp av densitet instrumentet, se under 

sektion 3.1.1. Vid metallpyk densitetmätning innan avluftning vägde metallpyknometern med 

färgpastan 124,2 g. Metallpyk densiteten beräknades till 1,242 g/cm
3
 med hjälp av ekvation 1 

under metodsektion 3.1.1.1. 

 

Lufthalten innan avluftning av färgpastan(svart) beräknades sedan med hjälp av ekvation 2 

under metodsektion 3.1.1.2 enligt följande: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑡 =
1,348 − 1,242

1,348
∗ 100 =  7,86 % 

Den totala tiden för avluftning av 1000 liter färgpasta(svart), 𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  , beräknades till 45 

minuter. Totala inflödet på färgpastan(svart) räknades ut med ekvation 3 under metodsektion 

3.1.1.3 ovan. Det totala inflödet räknades ut till: 

 

𝐹𝑓ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎(𝑠𝑣𝑎𝑟𝑡) =
1000

45

𝐿

𝑚𝑖𝑛
= 22,2

𝐿

𝑚𝑖𝑛
                                                      

 

Vid metallpyk densitetmätning efter avluftning vägde metallpyknometern med färgpastan 133 

g. Metallpyk densiteten beräknades till 1,33 g/cm
3
 med hjälp av ekvation 1 under 

metodsektion 3.1.1.1. 

 

Lufthalten efter avluftning av färgpastan(svart) beräknades sedan med hjälp av ekvation 2 

under metodsektion 3.1.1.2 enligt följande: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑡 =
1,348 − 1,33

1,348
∗ 100 =  1,34 % 
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4.2.3.3. Avluftning av Färgpasta(gul) – resultat på metodsektion 3.2.4.1.2 
Vid accupyc densitetmätning avlästes vikten för provbehållaren med färgpastan till 10.00 g 

och accupyc densiteten beräknades till 1,302 g/cm
3
 med hjälp av densitet instrumentet, se 

under sektion 3.1.1.1. 

 

Vid metallpyk densitetmätning innan avluftning vägde metallpyknometern med färgpastan 

120,6 g. Metallpyk densiteten beräknades till 1,206 g/cm
3
 med hjälp av ekvation 1 under 

metodsektion 3.1.1.2. 

 

Lufthalten innan avluftning av färgpastan(gul) beräknades sedan med hjälp av ekvation 2 

under metodsektion 3.1.1.2 enligt följande: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑡 =
1,302 − 1,206

1,302
∗ 100 =  7,37 % 

 

Den totala tiden för avluftning, tavluftning, beräknades till 45 minuter. Totala inflödet på 

färgpastan(gul) räknades ut med ekvation 3 under metodsektion 3.1.1.3.1 ovan. Det totala 

inflödet räknades ut till: 

 

𝐹𝑓ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎(𝑇𝑌) =
1000

45

𝐿

𝑚𝑖𝑛
= 22,2

𝐿

𝑚𝑖𝑛
                                                      

 

Vid metallpyk densitetmätning efter avluftning vägde metallpyknometern med färgpastan 

128,7 g. Metallpyk densiteten beräknades till 1,287 g/cm
3
 med hjälp av ekvation 1 under 

metodsektion 3.1.1.1. 

 

Lufthalten efter avluftning av färgpastan(gul) beräknades sedan med hjälp av ekvation 2 

under metodsektion 3.1.1.2 enligt följande: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡 ℎ𝑎𝑙𝑡 =
1,302 − 1,287

1,302
∗ 100 =  1,15 % 

 

 

4.2.4. Tvättprocessen  
Under denna sektion redovisades resultatet av metodsektionerna 3.2.5, 3.2.5.1 och 3.2.5.2. 

 

4.2.4.1. Tvätt efter avluftning av färgpastan(svart) – Resultat av 

metodsektion 3.2.5 och 3.2.5.1 
När tvättsystemet beskrivet under metodsektion 3.2.3 kördes färdigt, öppnades locket till 

avluftaren. Avluftarens huvudkärl var ren men spridarbrickan innehöll färgpasta kvar. Totalt 

användes 10 liter vatten för sköljning av spridarbrickan. Vid tvättning med rent vatten i steg 

(D) fylldes huvudkärlet upp till 50 %. Detta steg kördes två gånger under tvättprocessen som 

gav en total nivå på 100 %. Enligt metodsektion 3.2.5 innebär 100 % fyllandsnivå att 

huvudkärlet innehöll 65 liter vatten. Summering av den totala mängden rent vatten som 

användes under manuell och automatisk tvättning beräknades till 75 liter. Den totala tiden för 

tvättprocessen när maskinen var igång, ttvätt, beräknades till 36 minuter. Tiden när tvättningen 

utfördes manuellt varade i 1 minut.  
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4.2.4.2. Tvätt efter avluftning av färgpastan(gul) – resultat av metodsektion 

3.2.5.2 
När tvättsystemet beskrivet under metodsektion 3.2.3 kördes färdigt, öppnades locket till 

avluftaren. Avluftarens huvudkärl var ren men spridarbrickan innehöll färgpasta kvar. Totalt 

användes 20 liter vatten för sköljning av spridarbrickan. Vid tvättning med rent vatten i steg 

(D) fylldes huvudkärlet upp till 50 %. Detta steg kördes två gånger under tvättprocessen som 

gav en total nivå på 100 %. Enligt metodsektion 3.2.5 innebär 100 % fyllandsnivå att 

huvudkärlet innehöll 65 liter vatten. Summering av den totala mängden rent vatten som 

användes under manuell och automatisk tvättning beräknades till 85 liter. Den totala tiden för 

tvättprocessen när maskinen var igång, ttvätt, beräknades till 36 minuter. Tiden när tvättningen 

utfördes manuellt varade i 1 minut.  

 

4.2.5. Mätning av materialförluster 
Materialförlusterna som avluftaren orsakar skedde endast under avluftning av första IBC-

container med 1000 liter färgpasta. Materialförlusterna är inte beroende av hur många liter 

färgpasta som avluftas. Vid varje avluftning av en ny färg(kulör) sker materialförlusterna 

under första 1000 liter färgpasta som avluftas. 

 
4.2.5.1. Mätning av materialförluster vid avluftning av färgpastan(svart) - 

resultat på metodsektion 3.2.6.1  
En tom IBC-container vägde 61 kg innan avluftning och den ´´tomma´´ IBC-container som 

färgpastan pumpades ifrån vägde 66 kg efter avluftning. Färgpastan som blev kvar i IBC-

containern efter avluftning räknades ut till: 

 

𝐹ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑖 𝐼𝐵𝐶 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 = 66 𝑘𝑔 − 61 𝑘𝑔 = 5 𝑘𝑔 
 

En IBC-container fylld med 1000 liter färgpasta av kulör (svart) vägde 1402,5 kg innan 

avluftning. Efter avluftningen vägde all färgpasta som pumpades ut från avluftaren 1392 kg. 

Därefter beräknades skillnaden mellan massan färgpasta som pumpades in och ut genom 

avluftaren med ekvation 4 under metodsektion 3.1.2. Totala materialförlusterna beräknades 

till: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1402,5 𝑘𝑔 − 1392 𝑘𝑔 = 10,5 𝑘𝑔                     
 

Varav 5 kg av 10,5 kg färgpasta fastnade kvar i IBC-containern. Resterande 5,5 kg av totala 

materialförlusterna fastnade kvar i avluftaren.  

 

 

 

4.2.5.2. Mätning av materialförluster vid avluftning av färgpastan(gul) – 

resultat av metodsektion 3.2.6.2 
En tom IBC-container vägde 61 kg innan avluftning och den ´´tomma´´ IBC-container som 

färgpastan pumpades ifrån vägde 67 kg efter avluftning. Färgpastan som blev kvar i IBC-

containern efter avluftning räknades ut till: 

 

𝐹ä𝑟𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑟 𝑖 𝐼𝐵𝐶 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 = 67 𝑘𝑔 − 61 𝑘𝑔 =  6 𝑘𝑔 
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En IBC-container fylld med 1000 liter färgpasta av kulör (gul) vägde 1354,5 kg innan 

avluftning. Efter avluftningen vägde all färgpasta som pumpades ut från avluftaren 1337,5 kg. 

Därefter beräknades skillnaden mellan massan färgpasta som pumpades in och ut genom 

avluftaren med ekvation 4 under metodsektion 3.1.2. Totala materialförlusterna beräknades 

till: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1354,5 𝑘𝑔 − 1337,5 𝑘𝑔 = 17 𝑘𝑔                     
 

Varav 6 kg av 17 kg färgpasta fastnade kvar i IBC-containern. Resterande 11 kg av totala 

materialförlusterna fastnade kvar i avluftaren.  

 

 

4.2.6. Energikostnad vid avluftning av färgpastorna (svart) och 

(gul). 
En analys för energiförbrukningen av avluftaren gjordes. Den totala effekten av alla 

komponenterna på avluftaren antecknades och därefter beräknades energikostnaden att avlufta 

1000 liter av färgpastorna (svart) och (gul). Även energiförbrukningen när tvättningen skedde 

automatiskt med maskinen beräknades. 

 

4.2.6.1. Energikostnad vid avluftning av färgpastan(svart) 
Tiden då avluftaren är igång under avluftningen, 𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 , beräknades till 45 minuter/ 1000 

liter färgpasta(svart), se under resultat sektion 4.2.3.2. Tiden då avluftaren är igång under 

tvättprocessen, 𝑡𝑡𝑣ä𝑡𝑡 beräknades till 36 minuter, se under resultat 4.2.4.1 ovan. Den totala 

kostnaden för energiförbrukningen när 1000 liter färgpasta(svart) avluftades beräknades sedan 

med ekvation 6 under metodsektion 3.2.7.1. Den totala kostnaden för energiförbrukningen 

räknades ut till: 

 

𝐾𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑎𝑟𝑒𝑛 = (1,1 𝑘𝑊 + 1,5 𝑘𝑊 + 1,5 𝑘𝑊) ∗
(45 + 36 𝑚𝑖𝑛)

60 𝑚𝑖𝑛
= 5,5 𝑘𝑊ℎ        

 

4.2.6.2. Energikostnad vid avluftning av färgpastan(gul) 
Vid avluftning av 1000 liter av färgpastan(gul) beräknades  𝑡𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 , till 45 minuter, se 

under resultat i sektion 4.2.3.3. Vid tvättprocessen beräknades 𝑡𝑡𝑣ä𝑡𝑡 till 36 minuter, se under 

resultat sektion 4.2.4.2. Den totala kostnaden för energiförbrukningen när 1000 liter 

färgpasta(gul) avluftades beräknades sedan med ekvation 5 under metodsektion 3.1.4.1. Den 

totala kostnaden för energiförbrukningen räknades ut till: 

 

𝐾𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = (1,1 𝑘𝑊 + 1,5 𝑘𝑊 + 1,5𝑘𝑊) ∗
(45 + 36 𝑚𝑖𝑛)

60 𝑚𝑖𝑛
=  5,5 𝑘𝑊ℎ  

 

4.2.7. Driftkostnader 
Driftkostnader per år som sker under avluftning med den nya avluftaren sammanställdes vid 

avluftning av färgpastorna (svart) och (gul). Resultatet visas nedan under sektion 4.2.7.1 och 

4.2.7.2. 
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4.2.7.1. Driftkostnad vid avluftning av färgpasta(svart) 
Vid avluftning av 1000 liter färgpasta(svart) beräknades kostnaden för energiförbrukningen 

till 5,5 kWh, se under sektion 4.2.6.1. Mängden rent vatten som förbrukades beräknades till 

75 liter, se under sektion 3.1.3.1 och 4.2.4.1. Under avluftningen beräknades 

materialförlusterna till 10,5 kg, se under sektion 4.2.5.1.  

 

4.2.7.2. Driftkostnad vid avluftning av färgpasta(gul) 
Vid avluftning av 1000 liter färgpasta(gul) beräknades kostnaden för energiförbrukningen till 

5,5 kWh, se under sektion 4.2.6.2. Mängden rent vatten som förbrukades beräknades till 85 

liter, se under sektion 3.1.3.1 och 4.2.4.2. Under avluftningen beräknades materialförlusterna 

till 17 kg.  

 

På Akzo Nobel avluftas totalt 77 666 liter färgpasta(gul) med 16 satser om året och den totala 

driftkostnaden per år beräknades till: 

 

Energiförbrukning: 5,5 kWh* 77,7 = 427 kWh 

Förbrukning av tvättvatten: 85 liter *16 =1360 liter 

Materialförluster: 17 kg *16= 272 kg 
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5. Diskussion 
I den här studien avluftades färgpastan (gul) med den nuvarande avluftaren och färgpastorna 

(svart) och (gul) med den nya avluftaren. Under projektets gång uppstod flera mekaniska 

reparationer med jämna mellanrum av den nya avluftaren eftersom den stått oanvänd i 5 år. 

Detta är anledningen till varför jag inte lyckades hinna avlufta alla typer av färgpastor med 

både den nuvarande och nya avluftaren.  Den svarta färgpastan var endast en provsats på 1000 

liter som inte tillverkas ännu idag. Det är förklaringen till varför jag endast lyckades avlufta 

svart färgpasta med den nya avluftaren.  

 

Monteringen av den nya avluftaren på Akzo Nobel skiljde sig från avluftaren som var 

beskrivet i manualen. Personen som tidigare köpt denna avluftare hade monterat till ett 

recirkulationsystem, se sektion 4.2.3, som används för tvättprocessen. Dessutom har personen 

monterat till automatiska ventiler, se resultat sektion 4.2.3. Med detta tillägg av montering 

skapade personen ett programmerat tvättsystem, se metodsektion 3.2.1. Tidigare kunde inte 

tvättsystemet köras användarvänligt på grund av fel justeringar i systemet. I detta projekt 

lyckades jag efter ett antal försök upptäcka felen i tvättsystemets alla steg och justerade felen 

med hjälp av en programmerare, se under resultat sektion 4.2.2. Detta programmerade 

tvättsystem underlättar för operatören att tvätta avluftaren efter avluftat färgpasta eftersom 

operatören endast behöver trycka på knappen ´´start´´ och hela tvättprocessen sker 

automatiskt, se under sektion 3.2.3. Däremot sker hela tvättprocessen manuellt med den 

nuvarande avluftaren och operatören måste manuellt hålla koll på vilka ventiler som måste 

vara öppna/stängda, vilket kan öka risken för att operatören gör misstag under tvättprocessen, 

se under sektion 3.1.3.  

 

När jag började med detta projekt på Akzo Nobel kunde inte avluftningsprocessen ske 

användarvänligt eftersom personen som byggt om avluftaren har installerat automatiska 

ventiler som inte kan styras manuellt via kontrollpanelen. Genom att förstå hur de olika 

komponenterna fungerar hos den nya avluftaren som är beskrivet under sektion 2.2.1 kunde 

jag med hjälp av en programmerare skapa en programmerad avluftningsprocess för att 

underlätta för operatören vid avluftning av färgpastor. Avluftningsprocessen startades med en 

´´start´´ knapp och med en manuell inloppsventil, därefter kördes arbetsförloppet 

användarvänligt, se under sektion 3.2.4 respektive 4.2.3.1. Däremot sker hela 

avluftningsprocessen manuellt med den nuvarande avluftaren, se sektion 3.1.1.3. Detta 

innebär att operatören måste hålla extra koll på alla manuella ventiler och varvtalet på 

huvudmotorn vilket kan öka risken för att operatören glömmer att öppna/stänga ventiler eller 

använder fel varvtal på huvudmotorn som i sin tur kan leda till att avluftningen blir ineffektiv. 

 

Vid avluftning av färgpastan(gul) med den både den  nuvarande och nya avluftaren visade 

resultaten att lufthalten i färgpastan låg under 2 % vilket innebär att avluftningen blev 

godkänd, se inledning sektion 1 respektive resultat sektion 4.1.1 och 4.2.3.3. Resultatet visade 

dock att mindre lufthalt i produkten uppnåddes med den nuvarande avluftaren vid avluftning 

av färgpastan(gul). Det beror på att varvtalet för tömningspumpen på den nya avluftaren 

måste ställas in så att utflödet är lite högre än inflödet för att skapa ett tryck vid 

tömningspumpen så att inte luft tränger in i produkten vid tömningen. Felkällan kan därför 

vara att varvtalet på tömningspumpen inte valdes till den mest optimala. Varvtalet varierar 

beroende på viskositeten på produkten. Vid avluftning av produkter med högre viskositet 

måste varvtalet på tömningspumpen ställas in som ett högt värde för att erhålla ett större 

utflöde. Vid avluftning med svart färgpasta som har en lägre viskositet än färgpastan(gul), se 

sektion 2.1.4  uppnåddes en lufthalt på 1,34 % i produkten, se sektion 4.2.3.2, med det valda 

varvtalet 100 rpm.  
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När det gäller tiden för avluftningen av 1000 liter färgpasta(gul) visade resultaten att 

avluftningen med den nuvarande avluftaren var 15 minuter snabbare än med den nya 

avluftaren, se resultat sektion 4.1.1 respektive 4.2.3.3. Resultatet visade även att tiden för 

tvättprocessen efter avluftning med färgpastan(gul) var ungefär lika för både den nya och 

nuvarande avluftare, se resultat sektion 4.1.2.1 respektive 4.2.4.2. Dessutom krävdes 200 liter 

tvättvatten för att tvätta den nuvarande avluftaren jämfört med 85 liter med den nya 

avluftaren, se sektion 4.1.2.1.1 respektive 4.2.4.2. Detta innebär att tvättprocessen för den nya 

avluftaren är effektivare eftersom den automatiska tvättprocessen har underlättat för 

operatören vid körning, tiden för tvätt är endast 2 minuter längre och mängden tvättvatten 

som används är 115 liter mindre jämfört med den nuvarande avluftaren.  

 

Vid avluftning av färgpasta(gul) visade resultaten att materialförlusterna var 20 kg mindre 

med den nya avluftaren jämfört med den nuvarande, se resultat sektion 4.1.3.1 respektive 

4.2.5.2. Detta är huvudmålet med projektet eftersom det är dyra produkter som Akzo Nobel 

tillverkar och målet är att minska materialförlusterna under tillverkningen. Att minska 

materialförlusterna med 20 kg/sats innebär en mindre driftkostnad för företaget. 

Färgpastan(gul) tillverkas i 16 satser/år vilket ger en besparing på 320 kg/år.  

Den totala energiförbrukningen för avluftning – och tvättprocessen vid avluftning av 1000 

liter färgpasta(gul) var 3,73 gånger lägre med den nya avluftaren jämfört med den nuvarande, 

se resultat sektion 4.1.4.1 respektive 4.2.6.2. Resultatet verkar rimligt eftersom den nya 

avluftaren är utrustad med komponenter som har lägre energikapacitet jämfört med 

komponenterna hos den nuvarande avluftaren, se sektion 2.1.3 respektive 2.2.3. Besparingen 

av energikostnaden i pengar är inte mycket, men för Akzo nobel är energibesparing ett av 

deras viktiga mål att ta hänsyn till.  

Slutsatsen är att den nya avluftaren är mer effektiv än den nuvarande när det gäller 

besparingar kring driftkostnader. Inte nog med det, det programmerade arbetsförloppet för 

avluftning och tvättprocessen för den nya avluftaren underlättar för operatören vid körning av 

maskinen, vilket var ett av målen med projektet. Enda nackdelen är att den nuvarande 

avluftaren avluftade 1000 liter färgpastan(gul) 15 minuter snabbare än den nya.  

Nästa steg för detta projekt är att testa att avlufta flera olika typer av färgpastor med olika 

viskositet och pigment för att undersöka om den nya avluftaren kan köras användarvänligt för 

alla typer av färgpastor. Den svarta färgpastan som avluftades med den nya avluftaren hade 

endast 9 % svart pigment och med en viskositet på 0,135 Pas, se sektion 2.1.4. Däremot hade 

färgpastan(gul) som avluftades med den nya avluftaren 30 % färgpigment med en viskositet 

på 0,175 Pas. Ju mer pigment en färgpasta innehåller och ju högre viskositet den har desto 

större risk är det att större mängd färgpasta fastnar kvar i avluftaren och i IBC. Av denna 

anledning blev materialförlusterna för den svarta färgpastan mindre jämfört med 

färgpastan(gul) vid avluftning. Enligt teorin från en vetenskaplig artikel besrivet i sektion 

2.1.5.4 är produkter med låg viskositet lättare att avluftas än produkter med hög viskositet. 

Resultatet vid avluftning av den gula och den svarta färgpastan kan dock inte jämföras 

eftersom den svarta färgpastan hade högre lufthalt än den gula innan avluftning. Detta kan 

vara anledningen till varför den gula färgpastan uppnådde en lägre lufthalt än den svarta efter 

avluftning, fastän den gula har en högre viskositet än den svarta färgpastan.  

I inledningen är det beskrivet att den nya avluftaren är mobil jämfört med den nuvarande som 

står fast på samma plats. Att den nya avluftaren är mobil innebär att man kan flytta den till 

den färdigställningstank där färgpastan ska pumpas från och avlufta direkt från tank via 

avluftaren till en IBC. På detta sätt använder man en IBC-container mindre varje gång 1000 
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liter färgpasta pumpas från färdigställningstanken och därmed sparar  6-7 kg av produkt som 

vanligtvis fastnar i denna extra IBC, se sektion 4.1.3.1 respektive 4.2.5.2. Inte nog med det, 

man sparar även den tid det tar att fylla denna extra IBC-containern med 1000 liter färgpasta 

som vanligtvis brukar ta mellan 20-30 min. Detta innebär att avluftningsprocessen med den 

nya avluftaren kan bli snabbare än med den nuvarande avluftaren där avluftningsprocessen 

var 15 minuter snabbare än med den nya, se diskussion ovan. För att lyckas använda 

avluftaren som mobil måste man installera en nivåmätare i IBC-container som mäter nivån 

och ger signal till avluftarens komponenter att stanna när den maximala nivån är uppnådd. 

Detta är nödvändigt för att minska risken att IBC-container överfylls av färgpasta vid 

avluftning från färdigställningstank direkt till avluftaren. Om denna nivåmätaren inte 

installeras, måste operatören visuellt se till att IBC-container inte överfylls och stoppar 

avluftningsprocessen manuellt med ´´stopp´´ knapp på avluftarens kontrollpanel när IBC-

container nästan är fylld. 

För vidareutveckling av projektet kan en PID-regulator installeras för att minska 

avluftningstiden och reducera lufthalten i produkterna vid avluftning  med den nya avluftaren. 

Enligt programmeringen för avluftningsprocessen i sektion 3.2.4 stoppas inflödet när nivån 65 

% är uppnådd i steg D och tömningspumpen tömmer tills 50 % nivån är uppnådd. Genom att 

installera en PID-regulator kan tiden det tar att tömma produkten från 65 % till 50 % 

elimineras.  PID-regulatorn arbetar för att hålla nivån i huvudkärlet konstant till 65 %. Det 

sker genom att välja börvärdet ´´r´´ till 65 % som med hjälp av ´´feed back´´ från 

fyllnadsnivån i huvudkärlet ´´y´´ ger information till PID-regulatorn. PID-regulatorn arbetar 

sedan för att uppnå differensen mellan ´´r´´ och ´´y´´ till noll. Därefter bestäms utflödet från 

tömningspumpen som betecknas ´´u´´´utifrån informationen som PID-regulatorn har fått, se 

exempel i figur 33 nedan. Med den här programmeringen kan även utlödet ställas in 

automatiskt så att den alltid skall vara lite högre än inflödet och därmed behöver inte varvtalet 

på tömningspumpen ställas in manuellt för de olika produkterna som ska avluftas.  

 

Figur 33. Visar ett exempel på hur PID-regulatorn arbetar för att hålla nivån i huvudkärlet konstant under 
avluftningsprocessen. Börvärdet betecknas med ett ´´r´´, nivån med ett ´´y´´ och utflödet av 

tömningspumpen med ett ´´u´´. 
21

 

 

I slutprocessen för detta projekt har jag fått ansvaret på Akzo Nobel att börja använda den nya 

avluftaren under tillverkningsprocessen. Dessutuom fick jag uppdraget att börja undervisa 

operatörerna på avdelningen om hur avluftnings- och tvättprocessen fungerar.  

 

 

                                                        
21 https://sv.wikipedia.org/wiki/PID-regulator#/media/File:PID_sluten_loop.png 
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7. Appendix 
Tabell 2. Visar tiderna på alla stegen i tvättsystemet med dess PLC styrning och med en beskrivning av alla 
komponenter som används under tvättsystemet. 

Tvättsystem 
A 4 min              C 1 min    D 24 sec             E 4 min              G 15 sec 
B 1 min                                                           F 1 min               H 30 sec 
A 4 min E 4 min 
B 1 min F 1 min 
A 4 min 
B 1 min 
A 4 min 
B 1 min 
 

PLC styrning 
A                                                B                                                  C 
AT-1M1 Tömningspump                 AT-1M1 Tömningspump                    V6 
VA-1M1 vakuumpump V6                                                           V2 
V5 V3    V8 
P1 membranpump P1 membranpump P1 membranpump 
VT-1M1 Fördelningsskiva V7 V1-1Y5 tömningsventil 
 V8 V1 
 V1-1Y1 i sekvens 
 V1-1Y2 i sekvens 
 V1-1Y3 i sekvens 
 V1-1Y4 i sekvens 
 

D                                               E                                                    F 
V6                                                      V5 V6 
V4 V1 V3 
V1-1Y1 i sekvens                             P1 membranpump P1 membranpump 
V1-1Y2 i sekvens                             VT-1M1 Fördelningsskiva V7 
V1-1Y3 i sekvens                             V1-1Y5 tömningsventil V1-1Y5 tömningsventil 
V1-1Y4 i sekvens                                      V1 
 V1-1Y1 i sekvens 
 V1-1Y2 i sekvens 
 V1-1Y3 i sekvens 
 V1-1Y4 i sekvens 

G H 
AT-1M1 Tömningspump V2 
V8 P1 membranpump 
 V1-1Y5 tömningsventil 
 V1 
 

Ventildata 
V1=NO, spjällventil DN32 på sugledning från IBC                                       V1-1Y1= Tvättdysa 1 
V2=NC, spjällventil DN25 på tryckledning från pump till IBC.                   V1-1Y2=Tvättdysa 2 
V3=NC, spjällventil DN25 matning av dystvätt V1-1Y3= Tvättdysa 3 
V4=NC, spjällventil DN25 matning av dystvätt rent vatten V1-1Y4=Tvättdysa 4 
V5=NC, spjällventil DN40 inmatning till behållare V1-1Y5 Tömningsventil 
V6=NC, spjällventil DN15 släpper av vakuum på behållare 
V7=NC, magnetventil DN8 blanda tryckluft/vatten 
V8=NC, magnetventil DN8 blanda tryckluft/vatten 
P1=Membranpump, magnetventil DN15 
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Tabell 3. Visar tiderna på alla stegen i arbetsförloppet för avluftning av färgpasta med dess PLC styrning. 

Färgpasta system 
A 60 sekunder 
B 10 sekunder 
C ingen tid, styrs på fyllnadsnivån med nivåmätare 
D ingen tid, styrs på fyllnadsnivån med nivåmätare 
E ingen tid, styrs på fyllnadsnivån med nivåmätare 
F ingen tid, styrs på fyllnadsnivån med nivåmätare 
 

PLC styrning 
A                                         B                                           C 
VA-1M1 Vakuumpump                  VA-1M1 Vakuumpump                     VA-1M1 Vakuumpump                   
                                                           VT-1M1 Fördelningsskiva                 V5 

                                                                                                       VT-1M1 Fördelningsskiva 
                                                                                             Membranpump(P1) 

 
D                                        E                                             F 
AT-1M1 Tömningspump               AT-1M1 Tömningspump                     V6 
VA-1M1 Vakuumpump                 VA-1M1 Vakuumpump                        Stop knapp 
                                                          Membranpump(P1)                               
                                                          VT-1M1 Fördelningsskiva 
                                                          V5     
 

 
Tabell 4. Visar alla anläggningskomponenter med deras parameterbeskrivning och inställningsvärden på 
parametrarna. 

 
 

Anläggningsdel Parameter beskrivning Standardvärden 

Spridare Fördröjning varvtalstolerans 30 s 

Spridare Varvtalstolerans 10 min
-1

 

Vakuum Undertryck 950 mbar 

Vakuum Proportionalområde 2.0 

Vakuum Justringstid 10 s 

Vakuum Förinställd tid  0 s 

Vakuum Ställvärde maximum 100 % 

Vakuum Ställvärde minimum 0 % 

Vakuum Tod Döband 0 % 

Tömning Fördröjningstid varvtolerans 30 s 

Tömning Varvtolerans 10 min
-1

 

Reglering Fyllnadsnivå hög  90 % 

Reglering Fördröjning fyllnadsnivå 

hög 

1 s 

Reglering Fyllnadsnivå låg 10 % 

Reglering Fördröjning fyllnadsnivå låg 1 s 

Reglering Proportionalområde 3.0  

Reglering Justeringstid 45 s 

Reglering Förinställd tid 0 s 

Reglering Ställvärde max 100 % 

Reglering Ställvärde min 0 % 

Reglering Tod dödband 0 % 

Reglering Densitet 1.0 kg/dm
3
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Tabell 5. Visar några parametrar med dess beskrivning. 

Parametrar Betydelse 
tavluftning Den totala tiden det tar att avlufta 1000 

liter färgpasta 
ttvätt Den totala tiden då avluftaren är igång 

under tvättprocessen 
Accupyc Densitet för färgpasta utan luft 
Metallpyk Densitet för färgpasta med luft 

 

 
 

 

 

 


