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EXAMENSARBETE

Lagring och transport av sockerlösning

Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av ett 10–poängs examensarbete på C-nivå vid Högskolan
Trollhättan/Uddevalla. Arbetet är utfört på Bakkavör Sweden AB i Lysekil under hösten
2002.

Bakkavör Sweden AB är Sveriges näst största företag för produktion och försäljning av
havsdelikatesser.

Företaget har insett att det skulle vara lönsamt att utveckla en process för lagring och
transport av sockerlösning för att på så sätt kunna undvika problem vid hantering av
torrsocker i produktion. Inköp av färdig sockerlösning skulle dessutom leda till en
förbättrad kvalitet av olika sillinläggningar.

I fabriksområdet passerar många lastfordon och p.g.a. detta måste utrustningen för
transport av sockerlösningen från järnvägsvagnar till lagringstankar vara flyttbar.

Flexibilitet, kondensation i tankarna, rengörningssystem för rörledningar samt val av
pumpar har varit några av de problem som skulle lösas.

Projektets mål har varit att ta fram konceptförslag för en rationell och effektiv process.

Arbetet har resulterat i ett kostnadsberäknat konceptförslag för processen som möjliggör
transport av sockerlösning från järnvägsvagnar till lagringstankar, lagring i tankarna
samt transport till en fördelningstank.

En bra koordination och samarbete mellan Bakkavör Sweden AB och de olika leve-
rantörer som skulle tillverka detaljer för processen har gjort det möjligt att ta fram ett
konceptförslag som uppfyller alla de krav som ställdes från början.
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DISSERTATION

Storing and transport of liquid sugar

Summary

This report is the result of a 10-credit degree work at the University of Trollhättan/Ud-
devalla. The work has been mode for Bakkavör Sweden AB in Lysekil during the autu-
mn 2002.

Bakkavör Sweden AB is the second largest producer of chilled seafood in Sweden.

The company thinks that it would be profitable to develop a process for storage and tra-
nsportation of liquid sugar in order to avoid all problems related to handling crystalline
sugar in production. The purchase of completed liquid sugar shall boredom to an impro-
ved quality for different marinated herring.

In the company acreage passes many of lorries and therefore accoutrement for trans-
portation off liquid sugars from railway wagon to storage container must be floatable.

Flexibility, condensation in storage tanks, cleaning system by pipeline and selection of
pumps was some off they problem that would solves.

The project goal was to develop a concept proposal for a rational and effective process.

The work have resulted in a estimate for entire process that makes it possible liquid su-
gars transportation from railway wagon to storage tanks, storage in tanks and transporta-
tion to one allotment tanks.

Good co-ordination and collaboration between Bakkavör Sweden AB and different
suppliers made it possible to develop one concept proposal that fulfils all requirements
that were laid out in the beginning.
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Förord
Examensarbetet är den avslutande delen av min utbildning till högskoleingenjör i
maskinteknik med inriktning mot produktutveckling.

Examensarbetet, som behandlar lösning av en process för lagring och transport av
sockerlösning, har varit intressant och utvecklande. Jag har haft många kontakter med
olika leverantörer som har varit till stor hjälp.

Stort tack till min examinator Mats Eriksson, handledare Bert-Inge Brunström och
Gunnar Säfström på Bakkavör Sweden AB. Till sist tackas alla andra som på något sätt
bidragit till arbetet.

Trollhättan, 2003-01-10

                                            

Ibrahim Tahric
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Ordlista

Nedan  förklaras facktermer och förkortningar som används i rapporten

Brainstorming Metod för idégenerering. Idéer och förslag genereras i grupp. Någon ana-
lys av de olika förslagen görs inte. Syftet är att få fram så många idéer
som möjligt.

Kepner-Tregoematris Värderingsmatris för val av koncept. Koncept värderas mot hur väl de
uppfyller produktegenskaper.

QFD 1-matris En matris som används för att identifiera de viktigaste kraven och kund-
önskemålen och översätta dessa till kravspecifikationer.

ISO 9 001:2000 Kravstandard som föreskriver hur ett kvalitetsledningssystem bör vara
uppbyggt. Denna kravstandard lyfter fram ledarskap, kundfokusering,
processyn och ständiga förbättringar i ett företag (Bo, Bergman & Bengt,
Klefsjö, 2001).

ISO 14001 Miljöledningssystem för företag och organisationer (Bo, Bergman &
Bengt, Klefsjö, 2001).

Sockerlösning En 65 % sockerlösning är ett alternativ till vanligt socker inom livsme-
delsindustrin då det kan vara enklare att hantera. Sockerlösningen är en
färskvara med begränsad hållbarhet. Den vanligaste typen av sockerlös-
ning består av 65 % socker löst i vatten (Danisco Sugar AB, 2002).

Centrifugalpump En pump med speciell konstruktion för att transportera vätskor eller
gaser. (Alvarez,Henrik, 1990; Fristam, Pumpen, 2002).

CIP-Cleaning in place Rengörning på plats. CIP är en mobil modul för rengörning av värme-
växlare och rörledningar med en tvättvätska som cirkulerar genom rör-
ledningar (Alfa Laval Nordic AB, 2002).

ARO-program Ett dataprogram för beräkningar av tryckförluster i rörledningar och try-
ckfallet för rörledningsanläggningar (Sikama AB, 2002).
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1 Inledning
Denna rapport utgör resultatet av ett 10 poängs examensarbete på C-nivå, vid Högskolan
i Trollhättan/Uddevalla. Arbetet är utfört för Bakkavör Sweden AB i Lysekil. Examens-
arbetet ingår i utbildningen till högskoleingenjör (120 poäng) i maskinteknik med inri-
ktning mot produktutveckling.

1.1 Presentation av Bakkavör Sweden AB
Bakkavör Sweden AB är ett av de största och äldsta företagen i Sverige inom livs-
medelsbranschen för produktion och försäljning av havsdelikatesser. Det är också det
största företaget inom Bakkavör gruppen (Bakkavör-gruppen består av flera företag och
finns i Island, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Polen, England och Chile). Pro-
duktsortimentet i Bakkavör Sweden AB utgörs av inlagd sill, kaviar, ansjovis, lutfisk
och kryddad sill. Företagets huvudsakliga kunder är alla stora dagligvarukedjor i Sverige
och Finland. Företaget är certifierat enligt ISO 9001: 2000 och ISO 14001.

Bakkavör Sweden AB har totalt ca 120 anställda. Omsättningen är ca 285 MSEK (avser
2002).

1.2 Bakgrund
Företaget använder cirka 1000 ton torrsocker per år i sillproduktion och allt socker
levereras med lastbilar i säckar om 400 kg vardera. Säckarna transporteras från last-
bilarna med truckar till en hiss och vidare till ett torrlager. Torrsockret löses successivt i
vatten och lösningen används som en huvudingrediens till olika sillinläggningar.

Företaget har insett att det skulle vara lönsamt att minimera förbrukningen av torrsocker
genom att gå över till inköp av färdig sockerlösning (innehållande 65 % socker), leve-
rerad till Bakkavör Sweden AB i järnvägsvagnar.

1.3 Omfattning
Examensarbetet omfattar utveckling av en process för transport av sockerlösning från
järnvägstankar till lagringstankar, lagring i tankarna samt vidare transport till en fördel-
ningstank.
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1.4 Syfte och mål
Syftet med projektet har varit att minimera förbrukningen av torrsocker och få bättre
kvalitet på olika sillinläggningar genom användning av färdigblandad sockerlösning,
samt att förenkla sockerhantering i produktion.

Projektets mål har varit att ta fram konceptförslag för en rationell och effektiv process
med avseende på tekniskt genomförande, tid, resurser och tillverkningskostnader.

1.5 Avgränsningar
Endast processens huvuddelar (lagringstankar med utrustning, pumpar med utrustning,
tankinblåsningsaggregat, rörledningar och slangar med kopplingar) har studerats p.g.a.
tidsbegränsning. Smådelar som skruvar, montagedelar, mm utelämnades.

P.g.a. de goda erfarenheter som Bakkavör AB har av användning av centrifugalpumpar i
produktion har pumpvalet varit begränsat till den typen.

Leverantörerna av monterings- och svetsningsarbete är föreskriven av Bakkavör Sweden
AB (se bilaga 15).

1.6 Planering av arbete
En planering av arbetet gjordes i ett s.k. Gantt-schema. I detta finns angivet de olika
aktiviteter som skulle genomföras under projektet (se bilaga 1).
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2 Metod
För att genomföra examensarbetet har följande metoder använts:

� Intervjuer, möten, telefonsamtal, kontakter och studiebesök för att få respons på
idéer samt svar på uppkomna frågeställningar och oklarheter.

� Brainstorming för att få fram så många idéer som möjligt utan vidare analys.

� QFD 1. I detta arbete används QFD-matrisen för att översätta kraven på proces-
sen till mätbara egenskaper genom att analysera samband mellan dessa.

� Kepner-Tregoe för konceptvärdering. De framtagna konceptförslagen ställs mot
viktade kriterier. Genom att bedöma hur väl de olika konceptförslagen uppfyller
ställda kriterier erhålls ett jämförelsevärde. Detta värde används för att få en
vägledning till vilket som kan vara det bästa konceptet.

� 2D ritning för konstruktionsritningar för lagringstankar och till layout för kyl-
rummet.

� 3D modellering för att visualisera och få en bättre uppfattning om processlayout.

� Beräkningar för att få fram rörledningsdimensioner, tryckförluster i rörledningar,
samt vikten av olika slangar.

� Internetsökning för att finna möjliga leverantörer för processen och för att kunna
utnyttja kunskaper från olika branscher. T. ex. information om pumpar, lagrings-
tankar, styrsystem för pumpar och annat som har varit värdefullt för examens-
arbetet.
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3 Genomförande

3.1 Informationsinsamling
Datainsamlingen började med Internetsökning och litteraturstudie. Sökning efter infor-
mation (t.ex. om pumpar, beräkningar av tryckförluster, alternativa leverantörer, mm)
gjordes genom hela arbetet. Litteratur om pumpar, rörledningar samt många hemsidor
på Internet var till stor hjälp för att kunna beräkna och välja lämpliga pumpar och
rörledningar, samt för att hitta intressanta leverantörer (se referensförteckning).

3.2 Processbeskrivning
Sockerlösningen levereras i en 24 m³ tankcontainer (järnvägsvagn) till företaget. Socker-
lösningen skall pumpas från tankcontainern till två 25 m³ oisolerade lagringstankar. I
lagringstankarna lagras sockerlösningen före användning. När sockerlösningen skall
användas pumpas den från en av lagringstankarna till en fördelningstank. Avståndet till
denna är ca 70 m och med en nivåskillnad på ca + 8 m (se bilaga 8).

För att förenkla arbetet delades processen in i flera delsystem, figur 3.1.

Figur 3.1: Processens uppdelning

PROCESS

System för anslutning
och tömning av järn-

vägsvagn och transport
till lagringstankar

Lagringssystem Transport av
sockerlösning till
fördelningstank
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3.2.1 Delsystem 1 - System för anslutning och tömning av järnvägsvagnstank och
transport till lagringstankar

Figur 3.2: Huvuddelar i delsystem 1

Delsystem 1 är ett system för anslutning och tömning av järnvägsvagnstank samt trans-
port av sockerlösning till lagringstankar, (se bilaga 9). När vagnen kommer till företaget
ansluts en slang mellan järnvägsvagnen och en centrifugalpump. En annan slang ansluts
mellan pumpen och en av två lagringstankar i ett kyllager som figur 3.2 visar. Bakkavör
Sweden AB vill ha två lagringstankar för att kunna rengöra den ena samtidigt som den
andra är i drift. Maximalt avstånd mellan lagringstankarna och kopplingen på
järnvägsvagnstanken är 40 m. (Detta uppstår när två järnvägsvagnar kommer till
företaget och kopplingen på den andra järnvägsvagnstanken finns på baksidan). Ett stort
problem är att hantera en 40–meters slang fylld med sockerlösning som väger cirka 200
kg (se beräkning i bilaga 7). Utrustningen för transport av sockerlösningen från
järnvägsvagnar till lagringstankar måste vara flexibel så att delarna kan flyttas efter
användning.

3.2.2 Delsystem 2 – Lagringssystem

Figur 3.3: Lagringstankar

Lagringssystemet består av två 25 m³ oisolerade lagringstankar, fig. 3.3, stående på ett
betongfundament i ett kyllager (se bilaga 10). Lagringstankarnas huvuduppgift är att lag-
ra sockerlösning före användning i produktion.

Från
järnvägsvagn PUMP SLANG 2SLANG 1

Till
 lagringstankar

TANK 1 TANK 2
Från slang 2
i delsystem 1

Till centrifugal –
pump 1 i delsystem 3

Kyllager

Till centrifugal –
pump 2 i delsystem 3
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Lagringen avser en tillräcklig mängd sockerlösning för minst en veckas normal
produktion. (Det högsta behovet av sockerlösning är 5 m³/h). Eftersom Bakkavör
Sweden AB inte har erfarenhet av att lagra sockerlösning i ett kylrum gjorde företaget
Danisco Sugar AB en undersökning av möjlig lagringstid för sockerlösning vid olika
temperaturer. De undersökte också möjligheten att använda en specialblandning med
natriumbensoat som konserveringsmedel (se bilaga 12).

Ett stort problem som måste lösas var kondensproblem i lagringstankar. Sockerlösnin-
gen som kommer i järnvägsvagnstankarna har en lägsta temperatur av 12°C. Denna
relativt varma lösning pumpas sedan till lagringstankarna som ligger i kyllagret (5°C).
Skillnaden i temperatur mellan sockerlösningen och lagringstankarna gör att kondens
bildas.

3.2.3 Delsystem 3 –Transport av sockerlösning till fördelningstank

Figur 3.4: Huvuddetaljer i delsystem 3

Delsystem 3, se bilaga 11, är ett system för transport av sockerlösningen från lagrings-
tankarna till en fördelningstank, fig. 3.4, i lakeavdelningen. Delsystemet består av två
centrifugalpumpar, styrsystem för pumpning, rörledningar och ventiler (för att styra
flöde av sockerlösning). Avståndet mellan lagringstankarna och fördelningstanken är ca
70 m och med en nivåskillnad på ca +8 m. Den tredje rörledningen skall användas för
rengörning av systemet genom att den möjliggör en cirkulering av tvättvätskan mellan
rörledningar och lagringstankar. (CIP - se ordlista).

En del av delsystem 3 är styrningen av pumparna. Tanken är att en nivåvakt i fördel-
ningstanken ansluten till displayer skall styra pumpningen automatiskt. (Signal som
indikerar låg nivå startar pumparna och tvärtom).

RÖRLEDNING 1

RÖRLEDNING 3 (rengörning)

Till
fördelningstank

 PUMP 1

PUMP 2

Från tankar
i delsystem 2

RÖRLEDNING 2

Ventil
Ventil

Ventil

Ventil

Styrsystem
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3.3 Framtagning av kravspecifikation
I en kravspecifikation skall kraven vara kvantifierbara så att resultatet kan verifieras.
Utgående från processen specificerades krav på utrustning och komponenter. Ett viktigt
underlag för kravspecifikationen är resultatet av den faktainsamling som gjordes.

Vid ett inledande möte på Bakkavör AB presenterades problemformuleringen och
processkraven (se bilaga 19). Under projektets gång tillkom flera krav från Bakkavör
Sweden AB (t.ex. belysning för lagringstankarna) och från tänkbara leverantörer (t.ex.
att slang 2 i delsystem 1 skall vara försedd med ventiler i båda ändar som möjliggör
droppfri anslutning av slang till centrifugalpump).

Ett krav som hela processen måste uppfylla är att material för pumpar, lagringstankar,
rörledningar, ventiler, kopplingar, mm måste vara av rostfritt stål p.g.a. att de används i
livsmedelshantering.

Uppgifter om sockerlösningens egenskaper togs fram av leverantören Danisco Sugar
AB:

� Sockerlösningens leveranstemperatur varierar mellan 12º - 15ºC.

� Densitet ζ = 1.32 kg/dm³.

� Viskositeten varierar med temperaturen; ν = 150 cp (20˚C), 300 cp (5˚C) och
480 cp (12˚C).

3.3.1 Framtagning av kravspecifikation för delsystem 1

Kraven för delsystem 1 är:

1. I företagets område passerar många lastfordon. P.g.a. detta måste utrustningen för
delsystem 1 vara flexibel så att den enkelt kan flyttas efter användning.

2. En järnvägsvagnstank skall tömmas på max 30 min d.v.s. ett flöde på 48 m³/h.

3. Ledningarna måste hela tiden vara fulla med sockerlösning för att undvika mögel-
och jäsproblem.

4. Slangar måste vara tillverkade av material som uppfyller krav för livsmedels-
hantering. (T.ex. flexibel flour polymer, ultrahögmolekylär polyetylen, mm - Sikama
AB).
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3.3.2 Framtagning av kravspecifikation för delsystem 2

Kraven för delsystem 2 är:

1. Två lagringstankar med en lagringskapacitet av 25 m³ i varje. (Två lagringstankar
för att kunna rengöra den ena samtidigt som den andra är i drift).

2. Lagringstankarna måste kunna rengöras med varmvatten (80°C) cirka en gång per
månad för att eliminera risken för bakterietillväxt.

3. Tankarnas luftutrymme skall torkas med varmluft för att förhindra kondens och
bakterietillväxt. På så sätt förlängs sockerlösningens lagringstid (enligt Danisco
Sugar AB).

4. Lagringstankarna skall vara försedda med en nivåmätare på ett sådant sätt att ope-
ratörer som jobbar 70 m längre bort kan avläsa nivån i tankarna.

5. Delsystemet skall anpassas till ett begränsat utrymme i kyllager (se bilaga 14).

6. Lagringstankarna skall vara försedda med belysning för att underlätta inspektion
samt en rengörningsanordning. (T.ex. en diskboll som skall monteras på toppen in i
lagringstank; Diskbollen skall sprida tvättvätskan på alla ytor i lagringstanksut-
rymmet).

3.3.3 Framtagning av kravspecifikation för delsystem 3

Kraven för delsystem 3 är:

1. Pumpkapacitet från lagringstankar till fördelningstanken (lakeavdelning) behöver
vara min 5000 l/h.

2. Temperaturen i kyllager är 5˚C vilket påverkar dimensionering av rörledningar och
val av pumpar. (Lägre temperatur ökar viskositeten hos sockerlösning som leder till
att man måste välja högre effekt på pumpmotorn eller grövre ledningsrör för att
klara önskat flöde av sockerlösningen).

3. Ledningarna behöver vara fulla med sockerlösning hela tiden för att undvika
möglings- och jäsproblem.

4. Operatörerna som befinner sig 70 m från lagringstankarna skall kunna styra pump-
ningen och avläsa nivån i tankarna.

5. Rörledningarna skall kunna rengöras med varmvatten (80ºC) för att eliminera risken
för bakterietillväxt.

3.4 Förberedande åtgärder
Några åtgärder som måste genomföras är:

� Betongfundament för två lagringstankar.
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� Nödvändiga åtgärder för att få tillgång till varmvatten (80°C) i kyllagret, så nära
lagringstankar som möjligt.

� Elektriskt arbete för att få anslutningar på rätt plats i kyllager.

3.5 Koncept och konceptval
Processen för transport av sockerlösning är uppdelad i delkoncept för delprocesserna 1,
2, och 3.

3.5.1 Framtagning av koncept för delsystem 1 - System för anslutning och
tömning av järnvägsvagnstank och transport till lagringstankar

Några problemlösningsförslagen i delsystem 1 gjordes i form av ett projektarbete i
kursen Produktutveckling PUC 020, som utfördes i hösten 2002. Rapportens namn är
Hantering av en 40-metersslang i en livsmedelsprocess (se bilaga 21). Detta arbete
utfördes också för Bakkavör Sweden AB.

Möjliga lösningar för ett flexibelt system analyserades med brainstorming, QFD 1
matris, Kepner–Tregoematris, diskussioner och möten med teknisk chef och pro-
duktionschef på Bakkavör Sweden AB, samt diskussioner med Hans Petersson från
Sikama AB, (pumpleverantör).

I en brainstorming framkom flera idéer för att lösa problemet med hantering av en 40–
meters slang fylld med sockerlösning som skulle väga cirka 200 kg (se bilagor 4 och 7).

I QFD 1 matrisen sammanställdes och jämfördes de viktigaste kraven med egenskaper
(se bilaga 5). De egenskaper som fick det största vikt - talet var tekniskt genomförande,
flexibilitet och tillverkningskostnad.

I en Kepner–Tregoematris värderades de olika konceptförslagen mot hur väl de upp-
fyller önskade egenskaper (se bilaga 6).

Det koncept som fick det högsta värdet var en lösning med fast ledning (rostfritt rör
under marken) med korta slangar för anslutning mellan pump och rör samt mellan pump
och järnvägsvagn.

SLANG 1
SLANG 2

C. PUMP

Skåp med
anslutningar
till
rörledning

RÖRLEDNING UNDER MARKEN

Från
järnvägsvagn

Till
lagringstankar

Ventil

Figur 3.5: Schema – Delsystem 1
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Lösningen medger en stor flexibilitet därför att slangar och centrifugalpump, som är
monterade på en vagn, kan förvaras i kyllager efter användning och skåpet med
anslutningar står inte i vägen (se bilaga 9). Det betyder att lastfordon kan passera utan
problem, figur 3.5.

Rörledningsberäkningar, utförda tillsammans med leverantören Sikama AB, visade att
det krävs minst 3 tum ledning (innerdiameter) under marken p.g.a. kravet att man skall
kunna tömma en järnvägstank på 30 min (flöde på 48 m³/h, se bilaga 16).

Beräknade tryckförluster i rörledningen blev 48 mvp (meter vattenpelare) och enligt
ARO -s kalkylprogram blir tryckfallet 2,7 bar vid 72 mm rör (invändig diameter, se
bilaga 16 & Beräkningstermer för beräkning av tryckförluster i rörledningar, 2002).

Slangar som valdes för processen är livsmedelsslangar med 3 tum diameter för att passa
ledningen under marken (se bilaga 17).

En centrifugalpump som klarar ett mottryck av 2.7 bar och samtidigt ger önskat flöde är
Packo ICP 2/40 – 200 (se bilaga 17).

Problemet med rengöring av en fast rörledning under marken har lösts med en annan 3
tum rörledning, som också ska ligga under marken, enligt följande: Denna rörledning
ska anslutas med en 500 l behållare innehållande en blandning av vatten med diskmedel
(tvättvätskan). Behållaren skall stå i kyllagger p.g.a. temperatur (5ºC). Sedan kopplar
man centrifugalpump till den rörledningen och pumpar tvättvätskan genom behållare
och på så sätt cirkulerar tvättvätskan genom de två rörledningarna och möjliggör ren-
görning.

Delar i delsystem 1 redovisas i kostnadsspecifikationen (se bilaga 3).

Med avseende på kostnad, prestanda och leveranstid verkade företaget Sikama AB som
en lämplig leverantör.

3.5.2 Framtagning av koncept för delsystem 2 - Lagringssystem

För att lösa lagringssystem behöver man framförallt ha två lagringstankar om vardera
25 m³ som uppfyller kraven på material för livsmedelhantering (t.ex. rostfritt stål). För
att klara kraven på rengörning med varmvatten utnyttjades erfarenheter från Bakkavör
AB. Man måste ha en värmeväxlare och alla anslutningar på plats dvs. så nära
lagringstankarna som möjligt. I tankarnas övre del monteras en diskboll som roterar när
tvättvätskan kommer in i tanken. Lagringstankarna skall vara försedda med nivåvakter
som visar sockerlösningens nivå i tankarna. Förslag avseende aggregat som löser
kondensproblem i tankarna utarbetades tillsammans med leverantör Danisco Sugar AB.
De har erfarenhet av hantering av sockerlösning. I figur 3.6 visas ett schema för
delsystem 2.
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Figur 3.6:  Schema – Delsystem 2

Lösningen har utarbetats genom samarbete och koordination mellan olika leverantörer
av lagringstankar, aggregat för tankinblåsning och tankutrustning. Flera omkonstru-
ktioner av tankarna gjordes p.g.a. ändringar under arbetets gång.

Lösningen utgörs av två lagringstankar som har 25 m³ kapacitet vardera. Varje tank har
dimensionerna Ø 3300 x 3850 mm. Materialet är rostfritt stål (AISI 304). Tankarna har
en konisk topp (enligt leverantör Handing ApS för att få bättre styvhet och för att
underlätta rengöring) med flera anslutningar (se bilaga 12). Tankkonstruktionen gjordes
tillsammans med leverantören Handing ApS. Ritningar upprättades i Mechanical
Desktop (se bilaga 12). Tankarna ska vara försedda med nivåmätare, belysning och två
displayer (en för varje tank). Displayerna skall bland annat visa nivåer av sockerlösning
i tankarna för operatörerna som arbetar 70 m längre bort.

Rengöring av lagringstankarna ska göras med varmvatten (80°C) blandat med
diskmedel. Tvättvätskan ska pumpas genom två ledningar så att den kommer in i toppen
av lagringstanken, genom en roterande diskboll. Diskbollen sprider tvättvätskan på alla
ytor i lagringstanksutrymmet och rengör på så sätt lagringstanken. Detta är samma
lösning som för delsystem 1 - CIP (Cleaning in place, se ordlista på sidan 5).

Kondensproblemet löstes genom att aggregaten använder utomhusluft (p.g.a. tempera-
turen i kyllagrets utrymme) som passerar en värmeväxlare. Luften värms och blåses in i
lagringstank genom ett 4 tums inlopp.

På lagringstankens topp finns ett 6 tums utlopp som användas för att evakuera luften.
Dimensioner för de in- och utlopp som finns på tankarnas topp baseras på dimensioner
för liknande tankar med liknande aggregat (enligt uppgifter från Danisco Sugar AB).
Aggregaten heter Wolf, och blåser med en kapacitet av 2000 m³/h.

Detaljerna i delsystem 2 redovisas i kostnadsspecifikationen (se bilaga 3).

En layout av platsen i kyllagret gjordes för att ordna plats för delsystem 2 (se bilaga 14).

TANK 1
TANK 2

AGGREGAT för
TANKINBLÅSNING

VARMVATTEN -
VÄRMEVÄXLARE
och ANSLUTNINGAR

500 l BEHÅLLARE

DISKBOLLAR

NIVÅMÄTARE

RÖRLEDNING
rengörning
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3.5.3 Framtagning av koncept för delsystem 3

För att komma fram till ett konceptförslag för detta delsystem var det viktigt att
dimensionera rörledningar, beräkna tryckförluster i rörledningar, välja en centrifugal-
pump samt välja ett styrsystem för pumpningen.

Figur 3.7: Schema – Delsystem 3

Möjliga lösningar utvecklades och analyserades under projektets gång. Bakom resultatet
står många kontakter med leverantörer, dialoger med handledare och teknisk chef på
Bakkavör AB.

Det viktigaste delarna i delsystem 3 är pumpar och rörledningar med ventiler samt ett
styrsystem för att styra pumpningen från lagringstankar till fördelningstanken, figur 3.7.

För att dimensionera rörledning för delsystemet gjordes beräkningar som visade att rör-
ledningen ska vara 2 tum (se bilaga 16). Materialtjocklek väljs till 1.2 mm ( Standard-
dimension enligt Ahlsell AB). De rörledningsdimensioner som valdes överensstämmer
med de erfarenheter som Danisco Sugar AB har.

Beräkningar av tryckförluster i rörledningar och val av lämpliga pumpar gjordes till-
sammans med leverantören Sikama AB. Beräknade tryckförluster i rörledningen blev 46
mvp (meter vattenpelare) och enligt ARO -s kalkylprogram blir tryckfallet 5.5 bar vid
47 mm rör – invändig diameter (se bilaga 16 och 17).

Som material för rörledningar inom livsmedelsindustri har man två alternativ, en dyrare
med bättre kvalitet (rostfritt stål AISI 316 L) och en billigare (rostfritt stål AISI 304 L).
För delsystemet valdes det dyrare alternativet för att säkerställa lång livslängd.

En centrifugalpump som klarar ett mottryck av 5.5 bar och samtidigt ger önskat flöde är
Packo ICP 2/40 – 200 (200) (se bilaga 17).

För styrning av pumpar valdes utrustning enligt Bilaga 20.

 PUMP 1

PUMP 2

DISPLAYER

NIVÅMÄTARE

Ventil

Från tankar
i delsystem 2

Ventil

Till
fördelningstank
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Problemen med rengörning av rörledningar löstes på samma sätt som i delsystem 1 med
skillnaden att tvättvätskan cirkulerar genom lagringstankar i kyllagret i stället för via en
separat behållare.

Delar i delsystem 3 redovisas i kostnadsspecifikationen (se bilaga 3).

3.6 Kommentarer till sökning och val av leverantörer
En omfattande sökning av möjliga leverantörer för olika delar i processen gjordes under
hela arbetets gång. Internet, information från Bakkavör samt information från leverantör
av sockerlösning var de viktigaste källorna i detta arbete. Varje vecka har framkommit
uppgifter för olika leverantörer av detaljer för processen.

Sökningen av leverantörer fokuserades på att ta reda på vilka leverantörer som tillverkar
produkter som uppfyller kravspecifikationerna för processen och till ett bra pris.

Med kravspecifikationer som grund utformades offertförfrågan som skickades till flera
tänkbara leverantörer för olika detaljer i processen. De flesta leverantörerna återkom
med en genomarbetad offert. Möjliga leverantörer för processen presenteras i bilaga 2.

Val av leverantörer gjordes framförallt med tanke på att minimera kostnader för proce-
ssen i helhet och samtidigt att leverantörerna uppfyller alla de ställda kraven för de olika
delsystemen (se kravspecifikation för delsystemen 1, 2 och 3 i kapitel 3.3). Kostnaderna
har minimerats på så sätt att vid val av leverantörer valdes i första hand de med lägre
pris som ändå uppfyller kraven för processen.

Offerterna har jämförts och en samlad bedömning av de olika alternativen gjordes i syfte
att minimera kostnader och samtidigt uppfylla de lägsta kraven för processen.

Leverantörslista redovisas i bilaga 15.

3.7 3D - modell
För att lättare bilda sig en uppfattning om processens uppbyggnad och ingående delar
gjordes en 3D modell i Unigraphics 18 (se bilagor 8, 9, 10 och 11).

3.8 2D - ritningar
Ritningar av lagringstankar gjordes i Mechanical Desktop (se bilaga 12). Flera omkon-
struktioner av lagringstankar gjordes p.g.a. ändringar som uppkommit under arbetets
gång. En layout för del av kyllager gjordes i samma program (se bilaga 14).
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4 Resultat
Arbetet har resulterat i ett kostnadsberäknat konceptförslag för hela processen.
Kostnader och ingående delar framgår av bilaga 3. Konceptet möjliggör transport av
sockerlösning från järnvägsvagn till lagringstankar och vidare till en fördelningstank.

Konceptet uppfyller alla de viktiga krav för processen som ställts från början, dvs. att:

� Materialen för olika detaljer i processen är anpassat till kraven för användning i
livsmedelsindustri.

� Pumpningen från järnvägsvagnarna till lagringstankarna görs med flexibel ut-
rustning.

� Järnvägstankarna kan tömmas på 30 min (ett flöde på 48 m³/h).

� Lagringstankar kan rengöras med varmvatten (80ºC).

� Lagringstankarna är utrustade med ett aggregat för avdunstning (avfuktare) som
torkar tankarnas luftutrymme och på så sätt eliminerar möglingsrisken.

� Alla ledningar (fasta och flexibla) är fyllda med sockerlösning hela tiden för att
undvika mögel- och jästbildning samt bakterietillväxt.

� Operatörerna kan styra pumpningen och få information om nivåerna i lag-
ringstankarna genom två nivåvakter och två displayer.

� Pumparna i delsystem 3 klarar önskat flöde från lagringstankar till lakeavdelning
(5000 l/h) som är maximalt behov.

� Lagringstankarna har vardera en kapacitet av 25 m³ och är utrustade med nivå-
vakter, belysning och diskboll för rengörning.

Dessutom innefattar konceptet ett lösningsförslag på rengörningssystem för rörlednin-
garna i delsystemen 1 och 3 (Ovan nämnda vätskecirkulering genom två rörledningar
och en behållare - CIP).
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5 Analys av resultat
Konceptförslaget ska ses som ett genomtänkt förslag för transport av sockerlösningen
till lakeavdelning. Kanske skulle man med lite mer tid hitta flera leverantörer som kan
leverera produkter för processen till ett lägre pris.

För lagringstankar hittades fyra tänkbara leverantörer. Det första leverantören (Egte
Teknik) var ganska snabb på att skicka offert (efter en vecka) men det skulle ha varit det
dyraste lösning för Bakkavör Sweden AB. Den andra leverantören av lagringstankar,
Liedholms Ramek AB, var mer än dubbel så dyr som Handing Aps (bland annat var det
bättre kvalitet i lagringstankarna – SS 2343). Till slut valdes den leverantör som hade
lägst pris, Handing ApS i Danmark (se bilaga 15).

För leverans av centrifugalpumpar och slangar med kopplingar valdes Sikama AB som
var engagerad från början i alla beräkningar och framtagning av olika lösningar för pro-
cessen (t.ex. problem med flexibilitet av en centrifugalpump för delsystem 1, adekvata
tätningar för pumpen som skulle arbeta ute, mm). Det visade sig att Sikama AB också
var ett av de billigaste alternativen.

P.g.a. erfarenheter som Danisco Sugar AB har med en leverantör för tankinblåsnings-
aggregat valdes det företaget – Totalinstallatören AB.

P.g.a. erfarenheter som Bakkavör Sweden AB har med MJK AUTOMATION AB och
att priset inte skilde sig mycket från andra leverantörer valdes detta företag för
styrsystem, displayer och nivåvakter.

Niklasson & Mekaniska AB var företaget som föreskrevs av Bakkavör Sweden AB att
utföra allt svets- och monteringsarbete. Av samma anledning valdes företaget Erling
Ohlssons rör AB att utföra rörledningar och installationer för varmvatten.

I slutet av projektarbetet har det dykt upp en ny leverantör för tankinblåsningsaggregat
med avsevärt lägre priser och som har andra modeller av avfuktningsapplikationer. Det
aggregat som föreslogs skulle monteras direkt på toppen av lagringstankarna.

För att sänka kostnader betydligt (önskemål av ledningen på Bakkavör Sweden AB)
gjordes en specifikationslista med ändringar (se bilaga 18).

6 Slutsats
Uppsatta mål har uppnåtts, dvs. att ta fram ett konceptförslag för en rationell och effek-
tiv process. Konceptet möjliggör transport av sockerlösning från järnvägsvagn till lag-
ringstankar och vidare till fördelningstanken.

Min förhoppning är att mitt arbete ska vara till hjälp för Bakkavör Sweden AB. Jag tror
att det kan bidra med nya idéer och tillvägagångssätt för att ge upphov till vidareutvec-
kling av processen. Min önskan är att mitt koncept implementeras i företagets verksam-
het.
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Bilaga  2       Möjliga leverantörer för processen
KÖPDETALJ LEVERANTÖR ADRESS TELEFON/INT

Sikama AB Signalgatan8B 442 40 KUNGÄLV 0303-245 000

www.sikama.se

Alfa Laval Nordic AB Box 63221 00 Lund 046367000www.alfalaval.o

m

KSB MÖRCK AB Box9023 400 91 GÖTEBORG 031-720 24 00 www.ksb.se

Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 32 KUNGÄLV 0303-140 50 www.temag.se

Egte – Teknik AB Domänvägen 2, Box 293 611 26 NYKÖPING 0155-26 85 20 www.egte.se

 Pumpar

Svenska Pump Development AB Vargmötesvägen 2F 186 30 Vallentuna 08-511 731 00 www.spu.se

Handing  ApS Nordkranvej 5-9 Vassingerød DK-3540

LYNGE, DANMARK

0045-481 601 66

www.handing.dk

Egte – Teknik AB Domänvägen 2, Box 293 611 26 NYKÖPING 0155-268 520 www.egte.se

Liedholms Ramek AB Ingenjörsgatan2 252 27 Helsingborg 042-19 98 50

IPSAB AB Helsingborg 042-22 82 10

Lagringstank

Mani Svetsmontag Landsruna 0418-19 808

Tankinblåsningsaggregat Totalinstallatören EVV AB Stenyxegatan 25 A Box 9194 200 39

MALMÖ

040-671 80 00 Fax:040-671

80 01

ITT  Industries Pure Västeråsvägen 6 73 040 Kolbäck 0220-455 30

Rörledningar Ahlsell AB Järnmalmsgatan 3 417 07 Göteborg 031-834 800 www.ahlsell.se

Sikama AB Signalgatan 8 B 442 40 KUNGÄLV 0303-24 50 00

www.sikama.se

Slangar med kopplingar

Special armatur AB Trintegatan 3  253 68 Helsingborg 042-29 26 85

MJK AUTOMATION Box 105,  661 23 SÄFFLE 0533-177 50 www.mjk.se

HANDING DANMARK

EGTE TEKNIK NYKÖPING

Tankutrustning

Nivåmättare, Belysning,

Display,

Diskapparat
TEKNO TRADING Box 117, 661 23 SÄFFLE 0533-150 75

www.teknotrading.se

MJK automation SÄFFLE

HANDING DANMARKStyrsystem för pumpar

TEKNO TRADING SÄFFLE
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Bilaga  3       Specifikationslista - kostnader
DELSYSTEM KÖP - DETALJ TJÄNST/SER-

VIS/LEV. TID

LEVERANTÖR KOSTNAD KOST%

3”livsmedelslang med

Kamlok 3” hona samt

kulventiler i bada ändar (2

m)

Lev. Tid: ca 7 veckor

Sikama AB

Signalgatan 8 B, Kungälv

Tel: 0303-24 50 00

Kontakt: Hans Petersson

1-ta meter 7527 kr

Andra längd – 775/m

11 000

1.2%

3”livsmedelslang med

Kamlok 3”i ena ändan och

Kamlok 4” hona i andra

ändan (4 m)

Lev. Tid: ca 7 veckor

Sikama AB Kontakt: Hans

Petersson

1-ta meter 14 523 kr Andra

längd – 775/m        18 000
2.0%

CENTRIFUGAL PUMP 1

Rostfritt

48 m³/h

LHK, 30 kw, dubb. EK

FPE, 30 kw

Packo, 18.5 kw, Lev: 7 vec

Prolac, 22 kw, Lev: 5 vec.

Ahlsell

Egte Teknik

Sikama AB

Temag Pumpar AB

67 000

110 000

 46 000 (med vagn)

59 000 (utan vagn)

5.2%

Rostfritt 3 tum rör 76.0 x 2.0

100 m lång

AISI304-285 kr/m (40 %

rab) AISI316-398 kr/m (40

% rab) AISI304-155 kr/m

AISI316-240 kr/m

ITT Industries Pure – Flo

Ahlseel Järnmalmsgatan

3, 417 07 Göteborg Tel:

031-834 800

Cirka 17 200

Cirka 24 000      Cirka

Cirka 16 000      20 000

Cirka 24 000

2.3%

Byggarbete + asfalt Byggtjänst I Lysekil AB Cirka 10 000 1.2%

Montage Niklassons& Mekaniska Cirka 5000 0.6%

Ventiler Cirka 2000 0.2%

1
SYSTEM FÖR

ANSLUTNING

OCH TÖMNING

AV
JÄRNVÄGSVAGN

OCH TRANSPORT
TILL LAGRINGS-

TANKAR

(131 000)

ÖVRIGT (t.ex. skåpet, el-arbete,) 20 000 2.3%

LAGRINGSTANK 1

(stående, rostfritt, 25 000 l)

Handing ApS Danmark

0045-481 601 66

Kontakt: Thomas Ekhe

Handing ApS Danmark

Liedholms Ramek AB

Egte Teknik Bo Helander

IPSAB AB Helsingborg

90 000

220 000

250 000

123 000

10.3%

LAGRINGSTANK 2

(stående, rostfritt, 25 000 l)

Lev. Tid: 5 veckor

Lev. Tid: 8 – 10 veckor

Lev. Tid: ca 6 veckor

Handing Aps Danmark

Liedholms Ramek AB

Egte Teknik

IPSAB AB Helsingborg

90 000

220 000

250 000

123 000

10.3%

2

LAGRINGS-

SYSTEM

(374 000) Aggregat för tankinblåsning

för båda tankar med

montering

Lev. Tid: 7 veckor Totalinstallatören EVV

AB Thomas Wahlgren

040 – 671 80 00

Fuktkontroll AB

130 000

22 000 ex. installation

14.8%
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Nivåtryckgivare, hög/låg

nivågivare, diskapparat

Nivåmättare och display

Nivåmättare och display

Ultraljusnivågivare

Lev. Tid: Efter avtal

Lev. Tid: 1 vecka

Kommer med tankar

Lev. Tid: 2 veckor

Egte Teknik

MJK Automation

Handing

Tekno Trading Säffle

70 000 för 2 tankar

20 000 för 2tankar

20 000 för 2 tankar

20 000 för 2 tankar

2.3%

Tankbelysning Kommer med tankarna Handing

Ahlsell

2500

7000

0.3%

Transport för  tankar Handing 16 000 för 2 tankar 1.8%

Diskapparat Kommer med tankarna Handing

Ahlsell

5 500 2 tankar

8000 2 tankar

0.6%

ÖVRIGT (T.ex. el-arbete, mm) 20 000 2.3%

CENTRIFUGAL PUMP 2

rostfritt

5000 l/h – 5 m³/h

Leverans tid: 8 veckor

LKH, 15 kw, dubb. Mek.t.

Packo, 18.5 kw, Lev.tid: 7

Prolac, 11 kw, Lev.tid: 5

Egte Teknik

Ahlsell

Sikama AB

Temag Pumpar AB

100 000

48 000

64 000

41 000

7.3%

CENTRIFUGAL PUMP 3

rostfritt

5000 l/h – 5 m³/h

Leverans tid: 8 veckor

LKH, 15 kw, dubb. mek.t.

Packo, 18.5 kw, Tätning

Prolac, 11 kw, Lev.tid: 5v

Egte Teknik

Ahlsell

Sikama AB

Temag Pumpar AB

100 000

48 000

64 000

41 000

7.3%

RÖRLEDNING 2 tum

51.0 x 1.2 rostfritt, 250 m

AISI304-127 kr/m 40%rab

AISI316-180 kr/m 40%rab

AISI304-79 kr/m

AISI316-121.50 kr/m

ITT Industries Pure – Flo

Ahlsell

Cirka 20 000      Cirka

Cirka 30 000      30 000

Cirka 20 000

Cirka 31 000

3.4%

VENTILER Cirka  5000 0.6%

MONTAGE,

SVETSNING

Niklassons & Mekaniska

AB

Cirka 80 000 9.1%

3
TRANSPORT

AV
SOCKERLÖSNING

TILL

FÖRDELNINGS

TANK -

LAKEAVDELNING

(263 000)

ÖVRIGT 20 000  2.2%

FUNDAMENT FÖR 2

LAGRINGSTANKAR

Byggtjänst I Lysekil AB Cirka 20 000 2.3%

VARM VATTEN ( 90ºC)

på plats med varmväxlare

Erling Ohlssons rör Cirka 60 000 6.8%

ÖVRIGT 20 000 2.3%

4
FÖREBYGGANDE

ÅTGÄRDER

(110 000)

500 l BEHÅLLARE för

rengörningssystem

Handing 10 000 35 000 1.2%

   SUMMA:                                                                                                                                                                                                  878 000                     100%
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Bilaga  4       Brainstorming - Hantering av 2 – tum slang

Bakgrund: Företag Bakkavör har insett att det skulle vara lämpligt att utveckla ett
system för hantering av en 40 meter slang.
Inledning: Hantering av en 2–tum slang som är fylld med sockerlösning, 40 m lång och
som skulle väga cirka 200 kg blir ett svårt problem för företaget.

Slangen kan ligga:
1. Under marken
2. På marken
3. Ovanpå marken med något stöd

Idéer:
1. Under marken

Fast ledning under marken (med trycklastade kopplingar). Ledningen går från
lagringstankar till ett skåp som står nära grinden. Två slangar skall anslutas mellan
ledningen, en centrifugalpump och järnvägstankar.

Skissen finns i arkiv

2. På marken
Slangen ligger på marken + slangupprullare

Skissen finns i arkiv

3. Rullbara vagnar
Slangen ligger på vagnar (5–6 stycken) + slangupprullare

Skissen finns i arkiv

4. Med flera gubbar
10 stycken gubbar + slangupprullare

Skissen finns i arkiv

5. Vridarm
Slangen ligger på en vridbar konsol

Skissen finns i arkiv

6. Flexibel kran med spår
Slangen hänger på en flexibel kran

Skissen finns i arkiv
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7. Flexibel två - arm kran
Slangen hänger på en flexibel kran som kan köras ute och inne

Skissen finns i arkiv

8. En balk + slangupprullare
Slangen ligger på en balk - konstruktion

Skissen finns i arkiv

Bilaga  5      QFD 1 matris finns tillgänglig i arkiv

Bilaga 6        Kepner-Tregoematris - finns tillgänglig i arkiv

Bilaga 7       Viktberäkning, slangar -  finns tillgänglig i arkiv

Bilaga 8      CAD ritning av process
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Bilaga 9     CAD ritning av delsystem 1

Bilaga 10     CAD ritning av delsystem 2
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Bilaga 11     CAD ritning av delsystem 3

 Bilaga 11a    Konstruktionsritning för lagringstank 1
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Bilaga 12b    Konstruktionsritning för lagringstank 2

Bilaga 13    Undersökning av Danisco Sugar -  finns
              tillgänglig i arkiv

Bilaga 14    Layout för del av kyllager
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Bilaga  15       Leverantörslista

KÖPDETALJ LEVERANTÖR ADRESS TELEFON/INT

Pumpar Sikama AB Signalgatan 8 B

442 40 KUNGÄLV

0303-24 50 00

www.sikama.se

Lagringstank Handing  ApS Nordkranvej 5-9 Vassingerød

DK-3540 LYNGE,
DANMARK

0045-48 16 01 66

www.handing.dk

Tankinblåsnings-
aggregat

Totalinstallatören EVV

AB

Stenyxegatan 25 A

Box 9194

200 39 MALMÖ

040-671 80 00

Fax:040-671 80 01

Rörledningar Ahlsell AB Järnmalmsgatan 3
417 07 Göteborg

031-834 800
www.ahlsell.se

Slangar med
kopplingar

Sikama AB Signalgatan 8 B

442 40 KUNGÄLV

0303-24 50 00

www.sikama.se

MJK AUTOMATION Box 105,  661 23 SÄFFLE 0533-177 50

www.mjk.se

Tankutrustning

Nivåmättare,
Belysning, Display,
Diskapparat

HANDING DANMARK

Styrsystem för
pumpar

MJK automation SÄFFLE
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Bilaga 16       Beräkningar, rörledning -  finns tillgänglig i
                arkiv

Bilaga 17       Centrifugalpumpar och slangar -  finns
                tillgänglig i arkiv

Bilaga 18       Specifikationslista – ändrade kostnader är
                SEKRETESS

Bilaga 19      Projektbeskrivning -  finns tillgänglig i arkiv

Bilaga 20      Styrsystem för pumpar - finns tillgänglig
                i arkiv
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PRODUKTUTVECKLING PUC 020

Hantering av en 40-metersslang i en
livsmedelprocess

Bakkavör Sweden AB

Ibrahim Tahric
2003-04-02

PROJEKTARBETE

Högskolan Trollhättan-Uddevalla
Institutionen för Teknik

Box 957, 461 29 Trollhättan
Tel: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99

Bilaga 21
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Sammanfattning
Bakkavör Sweden AB är Sveriges näst största företag för produktion och försäljning av
havsdelikatesser.

Företaget har insett att det skulle vara lönsamt att utveckla en process för lagring och
transport av sockerlösning för att på så sätt kunna undvika alla problem med hantering
av torrsocker i produktion. En del av denna process är ett system för anslutning och
tömning av järnvägsvagn och transport av sockerlösning till lagringstankar.

Ett problem i delprocessen har varit hur en 40-meters livsmedelsslang skall hanteras.
Slangen skall anslutas mellan en centrifugalpump och en lagringstank.

I fabriksområdet passerar många lastfordon och p.g.a. detta är kravet att utrustningen
inte skall vara i vägen eller riskera att den skadas. Utrustningen skall dessutom vara
flexibel för att nå olika tankar (järnvägsvagn och lager).

Konceptförslag togs fram med hjälp av brainstorming. Därefter användes QFD 1 och
Kepner-Tregoematris för att utvärdera de framtagna förslagen.

Arbetet har resulterat i ett alternativ konceptförslag för hantering av slangen och medger
en utrustning som uppfyller alla de krav som ställdes från början.
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1. Inledning
Denna rapport är resultatet av ett 5 poängs projektarbete på C-nivå som ingår i kursen
Produktutveckling PUC 020, vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Arbetet är utfört
för Bakkavör Sweden AB.

1.1 Presentation av Bakkavör Sweden AB
Bakkavör Sweden AB är ett av landets ledande livsmedelsföretag inom produktområdet
havsdelikatesser. Företaget ingår i den internationella livsmedelskoncernen Bakkavör
Group med ca 2000 anställda. Koncernen har en omsättning på ca 2 miljarder kronor
och verksamhet i Norden, England, Frankrike, Tyskland och Chile.
Verksamheten i Sverige omfattar produktion och försäljning under varumärkena
Lysekils, Isbjörnens och Gubbens samt private label - tillverkning. Antalet anställda i
Sverige uppgår till ca 130 och omsättningen är ca 285 Mkr (avser 2002). Företaget är
certifierat enligt ISO 9001-2000 och ISO 14001.

1.2 Bakgrund
Företaget har insett att det skulle vara lönsamt att utveckla en process för lagring och
transport av sockerlösning för att på så sätt kunna undvika alla problem med hantering
av torrsocker i produktion. En del av processen är ett system för anslutning och tömning
av järnvägsvagn och transport av sockerlösning till lagringstankar (se bilaga 1).

Ett problem i delprocessen har varit hur en 40-meters livsmedelsslang skall hanteras.
Slangen skall anslutas mellan en centrifugalpump och en lagringstank.

I fabriksområdet passerar många lastfordon och p.g.a. detta är kravet att utrustningen
inte skall vara i vägen eller riskera att den skadas. Utrustningen skall dessutom vara
flexibel för att nå olika tankar (järnvägsvagn och lager).

1.3 Mål
Projektets mål har varit att ta fram konceptförslag för hantering av 40-metersslangen så
att den medger ställda krav.

1.4 Avgränsningar
Arbetet avgränsas till framtagning av konceptförslag. Beräkningar (hållfasthet och
prestanda) samt ekonomiska kalkyler ingår ej.
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2. Konceptframtagning

2.1 Metod
� Telefonsamtal, kontakter och studiebesök för att få respons på idéer samt svar på

uppkomna frågeställningar och oklarheter.

� Brainstorming för att få fram så många idéer som möjligt utan vidare analys.
Brainstorming är en vanlig metod för idégenerering. Arbetet utförs i grupp och
syftar till att generera så många idéer och lösningsförslag som möjligt.

� QFD 1. I detta arbete används QFD-matrisen för att överföra kraven på
produkten till mätbara egenskaper och att analysera samband mellan dessa.

� Kepner-Tregoe för konceptvärdering. De framtagna konceptförslagen ställs mot
viktade kriterier. Genom att bedöma hur väl de olika konceptförslagen uppfyller
ställda kriterier erhålls ett jämförelsevärde. Detta värde används för att få en
vägledning till vilket som kan vara det bästa konceptet.

2.2 Genomförande
Projektarbete startade med en brainstormingsession för att få fram ett antal koncept att
välja bland. För att förenkla förståelse för olika idéer i brainstormingsession ritades flera
skisser (se bilaga 3). Vid brainstormingen ställdes tre frågor för att få fram fler möjlig-
heter. Dessa frågor var:

� Finn sätt att hantera en 40-meters slang som väger ca 200 kg (se bilaga 2)?

� Finn sätt att underlätta hanteringen?

� På vilka sätt kan sockerlösning transporteras från järnvägsvagn till lagringstank?

� Brainstormingen har resulterat i åtta koncept för transport av sockerlösning.
Dessa löser, på olika sätt, hantering av slangen.

Önskemål från Bakkavör Sweden AB har varit att en anordning, som skall hantera
slangen, skall:

� vara billig

� vara funktionell (m a p tekniskt genomförande)

� ha lång livslängd (c a 20 år)

� vara flexibel (för att nå olika tankar)

� vara lättanvänd

� vara lätt att underhålla

QFD1 (se bilaga 4) användes för att identifiera de egenskaper som lösningen skall ha.
Utifrån dessa egenskaper valdes ett koncept med hjälp av en Kepner-Tregoematris (se
bilaga 5).
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I QFD1 ställdes kundens önskemål mot produktens egenskaper och analyserades
samband mellan dessa. Tekniskt genomförande, flexibilitet, tillverkningskostnad,
tillverkningstid, livslängd samt komponentantal ansågs vara de viktigaste
produktegenskaperna. Kepner-Tregoematrisen användes för att välja ut ett konceptför-
slag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genom att ställa produktegenskaperna mot
koncepten i en Kepner-Tregoematris framkom vilket koncept som ansågs vara bäst.
Resultatet av analysen i Kepner-Tregoematrisen var att konceptet 1 ”under marken” fick
högsta värde (totalsumma 4.32).

3. Resultat
Det valda konceptet blev koncept ”under marken”, figur 1.

Konceptet består av:

� En fast/ledning under marken

� Två slangar

� Centrifugalpump med vagn

� Ett skåp med anslutning

� Ventiler

Det valda konceptet förenklar transport av sockerlösning (ingen 40-metersslang) och
medger flexibilitet av utrustningen.

SLANG 1
SLANG 2

C. PUMP

Skåp med
anslutningar
till
rörledning

RÖRLEDNING UNDER MARKEN

Från
järnvägsvagn

Till
lagringstankar

Ventil

Figur 1: Schema – Delsystem

Ventil
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4. Slutsats
Uppsatta mål har uppnåtts, dvs. att ta fram ett konceptförslag för hantering av en 40-
metersslang.

Konceptet möjliggör transport av sockerlösning från järnvägsvagn till lagringstankar,
medger stor flexibilitet av utrustningen samt utesluter det stora problemet med hantering
av 40-metersslangen. Konceptet anses vara funktionell som medger lättanvändning och
underhållning som var några av de viktigaste önskemål från Bakkavör Sweden AB.
Dessutom kommer konceptet förmodligen att uppfylla kravet för livslängd och
tillverkningskostnad.

Konceptet är väl genomarbetat och framtaget med hjälp av flera av de verktyg som finns
tillgängliga för produktutveckling.

5. Bilagor
� Bilaga 1 – CAD ritning av delsystem

� Bilaga 2 – Viktberäkning, slangar

� Bilaga 3 – Brainstorming

� Bilaga 4 – QFD 1 matris

� Bilaga 5 – Kepner-Tregoematris
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Slangar: Slangtillbehör. [Elektronisk].
Tillgänglig: < http://www.sikama.se >[2002-12-01].
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Bilaga 1      Cad ritning av delsystem

Bilaga 2      Viktberäkningar, slangar – finns tillgänglig i
              arkiv

Bilaga 3      Brainstorming - Hantering av 2 – tum slan

Bakgrund: Företag Bakkavör har insett att det skulle vara lämpligt att utveckla ett
system för hantering av en 40 meter slang.
Inledning: Hantering av en 2–tum slang som är fylld med sockerlösning, 40 m lång och
som skulle väga cirka 200 kg blir ett svårt problem för företaget.

Slangen kan ligga:
1. Under marken
2. På marken
3. Ovanpå marken med något stöd

Idéer:
1. Under marken

Fast ledning under marken (med trycklastade kopplingar). Ledningen går från
lagringstankar till ett skåp som står nära grinden. Två slangar skall anslutas
mellan ledningen, en centrifugalpump och järnvägstankar.

Skissen finns i arkiv
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2. På marken
Slangen ligger på marken + slangupprullare

Skissen finns i arkiv

3. Rullbara vagnar
Slangen ligger på vagnar (5–6 stycken) + slangupprullare

Skissen finns i arkiv

4. Med flera gubbar
10 stycken gubbar + slangupprullare

Skissen finns i arkiv

5. Vridarm
Slangen ligger på en vridbar konsol

Skissen finns i arkiv

6. Flexibel kran med spår
Slangen hänger på en flexibel kran

Skissen finns i arkiv

7. Flexibel två - arm kran
Slangen hänger på en flexibel kran som kan köras ute och inne

Skissen finns i arkiv
8. En balk + slangupprullare

Slangen ligger på en balk – konstruktion

Skissen finns i arkiv

Bilaga 4     QFD 1 matris finns tillgänglig i arkiv

Bilaga 5        Kepner-Tregoematris - finns tillgänglig i arkiv


