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Store produktivitetsgevinster
hos GE Healthcare
I forbindelse med procesforbedringer ved genindvindingsanlægget for
opløsningsmidler hos GE Healthcare i Uppsala, har man formået at øge
kapaciteten med op til 65 procent. En af flere nøglekomponenter bag
forbedringerne er Endress+Hauser’s Levelflex FMP55 guided radar.
GE Healthcare har cirka 1.200
medarbejdere og er Uppsala’s største
private arbejdsgiver. På deres anlæg i
Uppsala fremstilles separationsgel, der
blandt andet anvendes af
farmaceutiske virksomheder til
fremstilling af biologiske lægemidler,
såsom insulin, kræftmedicin og
humant væksthormon. I forbindelse
med udskiftning af styresystemet i
procesanlægget blev der samtidig
indført en række procesforbedringer.
Projektleder Svante Rusck fra
Enginera Consulting AB forklarer:
"Formålet var at erstatte et ældre
styresystem til et moderne DCSsystem. Samtidig ønskede vi at benytte
lejligheden til at få en bedre
effektivitet af anlægget og derfor
lavede vi en grundig gennemgang af
processen, herunder instrumentering
og automation".

opløsningsmiddel kan genanvendes i
produktionen igen og igen. I GE
Healthcare’s fremstillingsproces
kræves der meget opløsningsmiddel,
såsom ethanol, acetone og toluen.
Anlæggets nuværende system for
genindvinding af opløsningsmidler
blev bygget i 80erne.
"Genindvindingen foregår ved at
opsamle brugt toluen, som inddampes,
indtil den når et punkt, hvor der kun
er vand tilbage og al toluen er
fordampet og opsamlet. Toluen koger
ved en lavere temperatur end vandet i
blandingen. Tidligere kunne vi ikke se
grænsefladen mellem vand og toluen,
og dermed afgøre, hvor meget af hvert
medie, der var i inddamperen. Med
den tidligere radarmåler kunne vi kun
se ét niveau, det øverste. Vi måtte
derfor påfylde inddamperen med 2 m3
vand, før vi begyndte inddampningen.
Det er vigtigt for sikkerheden, at der

Kapacitiv niveaumåler og guided
radar i ét instrument
Med det tidligere udstyr kunne man
ikke genindvinde tilstrækkelig hurtigt
for at øge produktionen. Først
overvejede man at udvide processen
med større opsamlingstanke. Men
inden udvidelsen ville man undersøge
om det var muligt at optimere
processen, for eksempel om der
fandtes et produkt på markedet, der
kunne måle faseadskillelsen og niveau
af forskellige væsker i inddamperen.
”Vi kontaktede Endress+Hauser for at
høre om de havde en løsning. Vi
oplyste om forudsætningerne såsom
medie, temperatur osv. De foreslog

”Det har fungeret rigtig godt og det virkede med
det samme. Nu kan man tydeligt se grænsefladen
mellem vand og toluen selv under
inddampningen. Vi ved nøjagtigt, hvor meget
toluen og vand vi har i reaktoren og kan derved
styre processen på en helt anden og bedre måde
end tidligere.”
Genindvinding af opløsningsmidler
Genindvinding af opløsningsmidler er
en nødvendig proces, ikke kun for
miljøet, men også for virksomheden.
Omkostningerne til råvareindkøb
reduceres, da det rensede

er vand i inddamperen og intet toluen,
når processen er færdig", forklarer
David Wessman, procesingeniør på GE
Healthcare.

Nu ved GE Healthcare præcis hvor meget
toluen og vand de har i tanken og kan derved
styre strømmen af damp til processen på en
helt anden måde end før.
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deres guided radar Levelflex FMP55.
Vi var først lidt skeptiske, men
Endress+Hauser besøgte os og
demonstrerede transmitteren. Vi
indså hurtigt, at dette var det bedste
alternativ”, forklarer
automationsingeniørerne for
projektet, John Norling fra Rejlers
Sverige AB og Mats Ljungdahl fra
Leikon AB.
Levelflex FMP55 er en
niveautransmitter der kombinerer
kapacitiv niveaumåling og guided
radar i en enkelt enhed. Det gør, at
man kan måle grænsefladen mellem
forskellige væsker. En typisk
anvendelse af dette produkt er ved
vand/olie separation i en tank.
"FMP55 måler alle niveauer i en tank
samt grænsefladen mellem medierne,
i dette tilfælde toluen og vand. Vores
transmittere skifter fra kapacitiv
måling til guided radar og det er nemt
at finde grænsefladen af produkter
med forskellig dielektricitetskonstant
(dk), hvilket er unikt for Levelflex",
fortæller Tommy Eierholen,
salgsingeniør hos Endress+Hauser.
"En fremtidig opdatering for yderligere
at optimere processen kan være også
at måle "signalstyrken", da den
indikerer om der er skum på
overfladen", tilføjer Tommy Eierholen.

Levelflex FMP55 er en niveautransmitter der
kombinerer kapacitiv niveau måling og guided
radar i en enkelt enhed. Det gør at man kan
måle grænsefladen mellem forskellige væsker.

GE Healthcare har cirka 1.200 medarbejdere og er Uppsala’s største private arbejdsgiver.

Tydelig fasedetektion
Opgraderingen af genvindingsanlægget for opløsningsmidlet toluen fandt
sted i sommeren 2015.
"Det har fungeret rigtig godt og det
virkede med det samme. Nu kan man
tydeligt se grænsefladen mellem vand
og toluen selv under inddampningen.
Vi ved nøjagtigt, hvor meget toluen og
vand vi har i reaktoren og kan derved
styre processen på en helt anden og
bedre måde end tidligere. Vi har også
været i stand til at gå fra batchbehandling til semi-kontinuerlig drift.
Det har øget produktionen, samtidigt
med at vi ikke har investeret i mere

Svante Rusck, projektleder hos Enginera
Consulting AB og David Wessman
procesingeniør hos GE Healthcare kontaktede
Tommy Eierholen fra Endress+Hauser for at
høre om den bedste løsning for optimering af
toluen-genvinding.

infrastruktur. Med den nøjagtige
måling af væskeniveauerne, som vi
har nu, har vi ikke behov for større
tanke ", fortæller David Wessman.
Tidligere kunne man trække 20 m3
toluen ud af spildevæsken på 24
timer. Nu har man formået at øge
toluen med 50% op til 30 m3 pr. døgn.
Den samlede kapacitet er steget med
65%.
"I dette projekt har vi haft et meget
godt samarbejde mellem proces,
instrumentering og automation. Ved
at kigge på detaljerne og foretage en
omfattende gennemgang af
processen, var der meget at vinde.
Industrien har et stort potentiale for
produktivitetsforbedringer gennem
bedre instrumentering, kontrol og
automatisering. Det er positivt at et
projekt, der er baseret på behov for
modernisering også viser sig at have
økonomisk udbytte. I dette tilfælde
forventer vi en tilbagebetalingstid på
2-3 år takket være øget produktion og
lavere energiforbrug.
Endress+Hauser’s transmittere er en
af flere nøglekomponenter bag
forbedringerne på GE Healthcare”,
afslutter Svante Rusck.

