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EXAMENSARBETE
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Forskningsprojektet ”Framtidens Livsmedelsfabrik”

Sammanfattning

Examensarbetet behandlar konstruerandet av en livsmedelsdoserare. Arbetet motsvarar 10
poäng på C-nivå och ingår i högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik med inriktning mot
produktutveckling, vid HTU i Trollhättan.

Bakgrunden till arbetet är SIK:s forskningsprojekt ”Framtidens Livsmedelsfabrik”, till vilket
ABB ska leverera bland annat en livsmedelsdoserare. Arbetet bygger på ett koncept som
definierats i ett tidigare projekt. Arbetet omfattar tester, FMEA och ett löpande
konstruktionsarbete. Testerna gjordes för att verifiera konstruktionens koncept. I testerna
utarbetades också en omrörningsmekanism, för att motverka den valveffekt som visade sig
vara det största hotet mot konstruktionens funktion.

Det slutliga resultatet  är en relativt enkel konstruktion, där de delar som behöver diskas är
demonterbara utan verktyg. Kravspecifikationen uppfylls väl.

Som fortsatt arbete rekommenderas åtgärdande av vissa brister, samt en undersökning av
färdigmatsindustrin för att hitta kunder till konstruktionen.
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DISSERTATION

Construction of food metering device
The research project “Future Food Factory”

Summary

The dissertation is a design of a food metering device. The work corresponds to 10 points on
C-level and is a part of the university engineering education in mechanical engineering, in the
direction of product development at HTU in Trollhättan.

The background to the work is SIK:s research project “Future Food Factory”, to which ABB
is to deliver a food metering device, among other things. The work is based on a concept,
defined in an earlier project. The work includs tests, FMEA and a current designing work. The
tests were made for verifying the concept of the design. In the tests a stirring mechanism was
elaborated, to counter to the vault effect which turned out to be the biggest threat against the
function of the design.

The final result is a rather simple design, where the parts with need for washing are
dismountable without tools. The demands are well fulfilled.

Recommendations for further work are dealing with some faults in the design and an
investigation of the food industry to find customers for the design.
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1 Inledning
Examensarbetet har gjorts som ett led i högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik med
inriktning på produktutveckling, på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). Examensarbetet
motsvarar 10 poäng på C-nivå i utbildningen som är på 120 poäng.

Denna rapport vänder sig till Asea Brown Boveri Manufacturing and Consumer Industries AB
i Uddevalla (ABB ATPC/OPR), där projektet har genomförts på uppdrag av Institutet för
Livsmedel och Bioteknik AB i Göteborg (SIK). Den vänder sig dessutom till examinator och
studenter vid HTU.

1.1 Företagspresentation

ABB ATPC/OPR är en mindre enhet inom ABB. Företaget hette ursprungligen Graniten och
blev uppköpt av ABB år 2000.

Företaget har 33 anställda, och kompetens inom el- och mekanikkonstruktion, PLC- och
robotprogrammering, montering och installation. Specialiteten är anläggningar som är
helhetslösningar för paketering och palletering.

SIK är ett forskningsinstitut i Göteborg som bland annat genomför forskningsprojekt inom
livsmedelsindustrin. Det projekt som gett upphov till detta arbete heter ”Framtidens
livsmedelsfabrik” och handlar om hur färdiglagad portionsmat ska kunna förpackas så rent och
flexibelt som möjligt. Detta sker genom en hög grad av automation i renrumslokaler, för att
eliminera närvaron av mänskliga bakterier och mikroorganismer.

1.2 Bakgrund

ABB:s del i projektet ”Framtidens Livsmedelsfabrik” är att leverera en robotcell med en
plockrobot och dess tillbehör. Plockroboten ska med hjälp av ett vision-system (ett
kamerasystem som hjälper roboten att ”se” det den ska plocka) plocka ihop olika maträtter
av ett antal ingående komponenter. Roboten ska stå ungefär mitt på en 6 meter lång
förpackningsmaskin som ska tillverka och försluta färdigmatsförpackningar, och denna
anläggning ska visas upp i SIK:s renrumsfabrikslokaler i Göteborg.

Robotens tillbehör är främst ett rundmatningsbord, som matar fram plocklådor från vilka
roboten plockar de ingående komponenterna, en såsdoserare och slutligen den
livsmedelsdosering för bulkmat som detta examensarbete behandlar. Se bild 1.1.
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1.3 Problembeskrivning

Livsmedelsdoseringen ska mata roboten med bulkmat, främst kokt pasta, till en skopa som
roboten ska ha i sitt plockverktyg. Därefter ska roboten från skopan placera bulkmaten i
färdigmatsförpackningarna. Med bulkmat menas livsmedel som består av många små
komponenter, så många och så små att det inte lönar sig att plocka dem en och en. Det är pasta
i makaroniform som avses och inte spaghettipasta.

För diskning och påfyllning måste en livsmedelsdoserare rullas ut ur fabrikslokalen. Därför
måste livsmedelsdoseringen bestå av två utrustningar, så att diskning och påfyllning inte innebär
något produktionsstopp, eftersom utrustningarna då kan rullas ut var för sig. Av dessa
konstrueras bara en livsmedelsdoserare. Den andra kan sedan vara en kopia eller spegelbild
av denna.

1.4 Syfte och mål

Ett övergripande syfte med arbetet är att dokumentera förmågan att använda förvärvade
kunskaper för att lösa tekniska problem och redovisa förmågan att muntligt och skriftligt
redogöra för sitt arbete.

Målet är att från ett givet koncept konstruera en livsmedelsdoserare.

Bild 1.1: Plockrobot med tillbehör.

Förpackningsmaskin

Robotcell

Plockrobot

Rundmatningsbord

2st Livsmedelsdoserare

Såsdoserare
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1.5 Avgränsningar

Inget komplett tillverkningsunderlag utarbetades. Det vill säga att inga ritningar togs fram.
Funktionen verifierades endast på en enkel  fysisk modell och inte på någon tillverkad prototyp.

Konstruktionen testades endast med de pastasorter som erhållits från SIK. Bulkmat innebär en
stor mängd olika sorters livsmedel. Utav dessa bedöms kokt pasta vara ett svårhanterligt
alternativ på grund av sin klibbighet. Eftersom många mindre klibbiga livsmedel inte bedöms
möta några svårigheter i det aktuella konceptet, har testerna begränsats till kokt pasta.

2 Konceptbeskrivning
Konstruktionen bygger på ett koncept som definierats i ett tidigare projekt [1]. Här följer
konceptbeskrivningen med kompletterad kravspecifikation och rekommendationer.

Konceptet består av en kilformad behållare
med omrörare, en skruvtransportör som
går från behållaren och en portionsbehållare i
vilken skruvtransportören mynnar ut, se
bild 2.1. Utrustningen är monterad på en
vagn för att kunna rullas ut ur
fabrikslokalen till diskning och påfyllning.

2.1 Kravspecifikation

• Behållaren ska minst rymma 30 liter.

• Roboten ska inte behöva vänta på en portion i mer en 1 sekund.

• Konstruktionen ska klara en arbetstakt på minst 20 portioneringar per minut.

• En normalportion ska bestå av 2 dl pasta.

• En maxportion ska bestå av 3 dl pasta.

• Portioneringsnoggrannheten ska vara +-10%.

• Utrustningens maxmått är antingen (längd x bredd x höjd): 1300 x 800 x 1800 eller 1400 x
500 x 1800.

• Utrustningens maxvikt är 500 kg.

• Hela utrustningen ska kunna rullas ut ur fabrikslokalen.

• Konstruktionen ska inte bestå av mer avancerad teknik än reglerbara motorer och
viktgivare. För övrigt skall mekaniska lösningar användas.

• För diskbarhetens skull ska de delar i konstruktionen som kommer i kontakt med
livsmedel kunna demonteras utan verktyg.

Kilformad
behållare

Skruvtransportör

PortionsbehållareBild 2.1: Konceptet.
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• För diskbarhetens skull ska de delar i konstruktionen som kommer i kontakt med
livsmedel vara i rostfritt stål.

• För att undvika rost ska de för konstruktionen unika detaljerna vara i plast eller rostfritt
stål.

• Omrörningsmekanismen ska testas för att avgöra om det behövs en eller flera omrörare i
behållaren, och hur dessa bör placeras och utformas.

• Skruvtransportören ska placeras i sidan av utrustningen, för att möjliggöra för
platsbesparing i plockrobotens arbetsområde. Eftersom det är två utrustningar som ska
användas till roboten, kan då skruvtransportörerna placeras bredvid varandra om
utrustningarna är spegelvända mot varandra.

• Konstruktionens elektriska utrustning ska uppfylla kapslingskraven för IP54.

• Konstruktionens livslängd ska vara minst 2 år.

• Pastaslitaget får inte vara större än att 10% av pastabitarna blir skadade.

• Utrustningen får inte ge ifrån sig en högre ljud än 75dB.

• Portionsbehållaren ska minst kunna nå 400mm in i anläggningen.

• På grund av risk för ojämnt underlag ska utrustningens anslutningar vara höj- och sänkbara
minst 10mm.

• Stativet får inte ha några fördjupningar som kan samla vatten.

• Portionsbehållaren ska släppa ut sitt innehåll rakt ner, inom en rektangelyta med sidorna
100mm och 70mm.

• Utrustningen ska kunna ta upp minst 2dl vätskeläckage från behållaren.

2.2 Rekommendationer

• Om pasta klibbar fast runt skruven, är en möjlig lösning att använda två parallella
skruvspiraler som går in i varandra.

• En fysisk modell som påbörjats i det tidigare projektet [1], rekommenderas att slutföras
och användas till de anvisade testerna.

3 Genomförande

3.1 Verifiering av konceptet

Från det projekt där konceptet definierades efterlämnades ett påbörjat bygge av en fysisk
modell, se bilderna i bilaga 1. Den fysiska modellen färdigställdes och testades för att verifiera
konceptets funktion. De egenskaper som bedömdes kunna äventyra konceptets funktion och
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därför testades, var omrörningsmekanism (vilket innebär utformningen av omrörarna i
behållaren), pastaslitage och klibbning (på spiralskruven, omrörarna och behållarens väggar).
Dessutom användes den fysiska modellen för att mäta upp erforderligt startmoment för
dimensionering av motorn.

3.1.1 Omrörningsmekanism

Den fysiska modellen började testas med avseende på omrörningsmekanismen.
Omrörningsmekanismens syfte är att gräva och röra om i pastan, så att pastabitarna hålls rörliga
och lätt och snabbt kan falla ner till skruvtransportören. Utan omrörningsmekanism har pastan
en kraftig tendens att bilda ett valv, som hindrar pastabitarna att falla ner till
skruvtransportören. Denna valvbildning beror på att pastabitarna lätt klibbar fast i varandra.
Modellen testades genom att pastaflödet observerades och bedömdes i tester med olika antal
omrörare, rotationsriktningar och hastigheter.

Att två omrörare valdes, beror på att ett valv mycket lättare bildas över en ensam omrörare, se
bild 3, bilaga 1. Anledningen till att den övre omröraren sattes i ena kanten av behållaren, är att
asymmetrin hindrar en symmetrisk valvbildning. Att den sattes bredvid den lutande sidan,
beror på att pasta lättare fastnar  på denna sida, vilket omröraren motverkar. Placeringen kan
studeras på bild 1 och 2, bilaga 1.

Omrörarnas rotationsriktning spelar ingen roll för funktionen, förutom att de inte bör gå åt
samma håll eftersom det orsakar onödigt pastaslitage. När den övre omröraren går medsols
och den undre motsols ger det en jämn nivå på pastan (se bild 1, bilaga 1), och denna lösning
valdes till konstruktionen.

Vid testerna bedömdes omrörarna ge bäst pastaflöde vid hastigheten 0,5 varv/sekund.

På bilderna i bilaga 1 används omrörare med fyra skovlar. Men även omrörare med två skovlar
testades och de gav ett bättre flöde. Dessa bedömdes även vara lättare att både tillverka och
diska. Alltså valdes två skovlar till konstruktionen.

3.1.2 Klibbning

På modellen testades det om pasta klibbar fast på omrörare, skruv och väggar. Det visade sig
att pasta klibbar så pass lite på dessa ytor att klibbningen inte innebär någon risk för
konstruktionens funktion.

3.1.3 Övrigt

På bild 4, bilaga 1, syns det att pastan då den hälldes ner i behållaren, inte tog sig förbi den
nedre omröraren. Därför beräknas behållarens volym från den nedre omröraren och uppåt.

3.2 Konstruktionsarbete

Konstruktionsarbetet lades upp så att koncentrationen först riktades på behållaren och
skruvtransportören, och hur dessa skulle vara monterade i varandra. Därefter planerades
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gränssnitten till portionsbehållaren och drivningen. När gränssnitten mellan dessa större delar
var klara, genomfördes en feleffektsanalys (FMEA) och därefter ett flertal ändringar och
omkonstruktioner. För förståelsen av konstruktionens uppbyggnad hänvisas till
konstruktionssammanställningen i bilaga 4. För att ge ABB större möjlighet att sälja
konstruktionen skrevs även en produktbeskrivning, se bilaga 3.

3.2.1 FMEA

Den FMEA som gjordes var okomplicerad och fungerade mest som en checklista över
befarade konstruktionsfel, och som en bedömning av vilka av dem som var viktigast. De
konstruktionsfel som valdes att åtgärdas (anges i FMEA:n som felorsaker) var nummer 2, 3, 6,
8, 9, 10, 12 och 15 av 16 totalt, se bilaga 2. Åtgärderna resulterade i omkonstruktion av
portionsbehållaren samt kontakterna och deras montage. På grund av FMEA:ns enkelhet
gjordes ingen uppdatering av den efter modifikationerna.

3.2.2 Konstruktion av behållare och skruvtransportör

Anledningen till att behållaren och skruvtransportören består av flera delar är att de ska vara
lätta att diska och lätta att demontera. Behållarens och skruvtransportörens olika delar låses
fast av tre rattskruvar, vilket ska förhindra oljud vid vibrationer. Idén med rattskruvar
utvecklades från de mindre ergonomiska vingmuttrar som först användes för att demonteringen
skulle vara möjlig utan verktyg. Vid bytet från vingmuttrar till rattskruvar fick plåtarna bockas på
ett nytt sätt på grund av rattskruvarnas större storlek. I och med detta bestämdes också att
bakstycket skulle vara en plåt i stället för några fyrkantsrör, vilket var en ändring som även
minskade ner antalet detaljer. Bild 3.1 och 3.2 på nästa sida visar den ursprungliga respektive
nya plåtbockningen. Plåtbockningsändringen innebär även att behållaren monteras genom att
skjutas på plats längs skruvtransportören, i stället för att lyftas på plats, vilket i sin tur innebär
att behållarens nedre ända inte längre kan sluta om skruvtransportören. Detta upptäcktes inte
med detsamma och kunde ha gjort behållaren omöjlig att montera. Bild 3.3 och 3.4 på nästa
sida visar ursprunglig respektive modifierad behållarplacering.

Bild 3.3: Ursprunglig
behållarplacering

Skruv-
transportör
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3.2.3 Konstruktion av stativ

Stativet består av en vagn och en höj- och sänkbar del. Den höj- och sänkbara delens funktion
är att kompensera mot eventuella ojämnheter i underlaget, så att utrustningens dockning till
robotcellen ska kunna ske så lätt som möjligt, se bild 3.5.

Vagnen består av VKR-profiler i olika storlekar.
Anledningen till att de profiler som hjulen är fästa i är något
större, är att de ska täcka hjulfästena så att dessa inte kan
samla vatten, se bild 3.5.

För att uppfylla kraven på åtkomlighet i robotcellen, har
stativets främre ben förskjutits åt vänster, se bild 3.5.

3.2.4 Konstruktion av portionsbehållare

Portionsbehållaren konstruerades ursprungligen med två
luckor, så att symmetrin skulle få pastan att falla rakt ner, se
bild 3.6. Detta ändrades till bara en lucka, eftersom det i den
ursprungliga konstruktionen fanns risk för ett snett
pastautsläpp om den ena av luckorna kärvade. Denna risk berodde på att det inte fanns något
som styrde luckorna då de var i öppet läge. Vid omkonstruktionen förlängdes
portionsbehållarens sidor, för att de detaljer som sitter fast i cylindern inte ska komma i kontakt
med pastan och därmed behöva diskas, se bild 3.7. De förlängda sidornas funktion är också
att säkerställa ett rakt pastautsläpp.

3.2.5 Konstruktion av remdrift

Lagom hastighet på skruvtransportören beräknades till 2
varv/sekund, för att 3 dl pasta ska kunna komma ut på 2
sekunder. Omrörarhastigheten var sedan testerna vald till
0,5 varv/sekund. Motorhastigheten valdes till 1
varv/sekund och hastigheten växlas därför ner till
omrörarna och upp till skruvtransportören. Remdriftens
utformning beror för övrigt på att omrörarna går åt olika håll,

Bild 3.2: Modifierad
plåtbockning

Bild 3.1: Ursprunglig plåtbockning

Bild 3.4: Modifierad
behållarplacering

Främre ben

Höj- och
sänkbar del

Höjdreglerings-
skruvar

Bild 3.5: Stativ

Bild 3.6: Ursprunglig portionsbehållare

Bild 3.7:
Modifierad
portionsbehållare

Förlängda
sidor

Bild 3.8: Remdrift
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och omrörarnas kuggremsspännare har placerats så att kuggremmen ska omsluta
kuggremhjulen så mycket som möjligt, se bild 3.8.

Remdriften driver de axlar som är monterade i grundplåten. Dessa axlar fungerar i sin tur som
drivning åt omrörarna och skruvtransportören, genom urfräsningar i
axlarnas ändor, se bild 3.9.

3.2.6 Konstruktion av kontaktmontage

Kontakternas funktion är att ansluta motor, lastcell och
portionsbehållarens cylinder till robotcellen samt att fixera utrustningen i

läge.

I FMEA:n i bilaga 2 redovisas ett antal fel som har
omkonstruktion av kontaktmontaget som rekommenderade
åtgärder. De modifieringar som gjorts i förhållande till det
ursprungliga kontaktmontaget är; ett byte till en längre
kontakt för att det ska gå att sätta skruvar igenom den,
placering av kontakten på den höj- och sänkbara delen av
stativet för en enkel dockning till robotcellen och ett byte från
en kontakt till två kontakter, för att motorns kraftiga
strömmar annars kan störa lastcellens signaler om deras
kablar går genom samma kontakt. Bilderna 3.10 och 3.11
visar skillnaderna före och efter modifieringarna

3.2.7 Konstruktion av droppränna

Under skruvtransportören sitter en droppränna, som ska samla upp vatten som kan rinna ut
från skruvtransportören. Dropprännan har även fått funktionen att vara ett stöd åt
skruvtransportören. Dropprännan skulle i ena ändan kunna bäras upp av ett spår i grundplåten,
men är i denna ända i stället fastskruvad för att förhindra oljud vid vibrationer.

3.2.8 Produktbeskrivning

En produktbeskrivning skrevs för att ge ABB större möjlighet att sälja konstruktionen, se
bilaga 3. I jämförelsen jämfördes konstruktionen med den svenska livsmedels-doserare som
går att finna på internet och som tillverkas av AH-Automation AB [2].

4 Resultat
Resultatet av konstruktionsarbetet är en konstruktion med 18 för anordningen unika detaljer
och 32 inköpsdetaljer för vilka specifika leverantörer krävs, samt ett oräknat antal
standardelement. Dessa detaljer redovisas i konstruktionssammanställningen i bilaga 4, och i
listan över inköpsdetaljer från specifika leverantörer i bilaga 21.

Bild 3.9: Axeländor

Bild 3.10: Ursprungligt kontaktmontage

Bild 3.11: Modifierat kontaktmontage
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Konstruktionssammanställningen hänvisar till bilagorna 5 – 20 för mer ingående beskrivning av
de unika detaljerna som behöver tillverkas. Alla unika detaljer utom rörstödet i plast, görs i
rostfritt stål.

4.1 Demonterbarhet

I kravspecifikationen ställs kravet att de delar i konstruktionen som kommer i kontakt med
livsmedel, för diskbarhetens skull ska kunna demonteras utan verktyg. Detta krav har blivit
uppfyllt och nedan beskrivs demonteringen. Bilderna 3.12, 3.13 och 3.14 på nästa sida visar
detaljerna som demonteras och deras hänvisningsnummer.

Först lyfts locket(1) av varefter de tre skruvhandtagen(5) lossas (de ska bara skruvas ur så att
de sitter löst, inte tas bort). Därefter kan behållarens tresidiga plåt(2) dras längs röret(3), för att
sedan lyftas av. Då plåten dras längs röret lossar även omrörarna(4) i behållaren, vilka bör dras
med för att inte tappas. När dessa tagits av, kan även behållarens andra plåt(7) dras längs röret
för att lyftas av. Sedan kan röret(3) med skruvspiralen(6) lossas genom att dras ut från
grundplåten(8). Skruvspiralen sitter därefter löst i röret och båda kan lyftas av. Nästa steg är att
ta loss cylindern(14) från portionsbehållaren(10). Det gör man genom att lyfta av luckan(11)
och dra ur den ur cylinderns ena fäste(13). Sedan dras cylinderns andra fäste(12) av från
portionsbehållaren. Slutligen är det bara att lyfta av det som är kvar av portions-behållaren från
sitt fäste(9).

1
2
3
4
5
6
7
8
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5 Analys
Konstruktionen har utgått från konceptbeskrivningen med dess kravspecifikation och
rekommendationer. Konstruktionen uppfyller alla krav som kan kontrolleras med hjälp av
mätningar och beräkningar. De krav som behöver testas har däremot inte kunnat kontrolleras
eftersom ingen prototyp av konstruktionen har byggts. Men konstruktionen bedöms ha stora
möjligheter att uppfylla dessa krav som behöver testas, och som handlar om väntetid,
arbetstakt, portioneringsnoggrannhet, livslängd, pastaslitage och ljudvolym.

Om kraven om väntetid och arbetstakt inte skulle uppfyllas, finns det möjlighet att lösa detta
genom att öka motorns hastighet med en frekvensomriktare, vilket nämns som en
rekommenderad åtgärd i FMEA:n i bilaga 2.

Enligt konceptbeskrivningens rekommendationer har den påbörjade fysiska modellen använts
till anvisade tester. Den första rekommendationen som handlar om ett lösningsförslag på ett
förmodat problem, har däremot inte behövt tillämpas.

Konstruktionens funktioner har uppfyllts och den viktigaste funktionen, det vill säga
omrörningsmekanismen, har i testerna visat sig fungera väl med två omrörare.

I den utbildning som detta examensarbete ingår, har vikten av enkelhet understrukits. Enkel
montering av få och enkla detaljer ger en billigare tillverkning och en lättare användning av den
färdiga produkten, då den är enkel att förstå. Att den enklaste lösningen är den bästa finns även
förespråkat i andra axiomet i produktutvecklingsteorin Axiomatisk design [3]. I vissa delar av
konstruktionen bedöms detta ha uppnåtts, som i portionsbehållaren som troligtvis inte kan bestå
av färre detaljer. Andra delar är inte lika bra och behöver förbättras, som till exempel
omrörarna, som inte är enkla att demontera då de lossnar när behållaren demonteras. Detta kan

Bild 3.13: Detaljdemontering

Bild 3.14: Detaljdemontering

9
10
11
12
13
14
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förbättras genom att låta dem gå längre in i kuggremhjulsaxlarna, så att omrörarna fortfarande
hålls uppe när behållaren demonteras.

6 Slutsats
Konstruktionens koncept tillsammans med den utprovade omrörningsmekanismen visade sig
fungera bra i testerna. Därefter har målet uppfyllts att från det givna konceptet konstruera en
livsmedelsdoserare. Konstruktionen har brister som bör åtgärdas, men bedöms uppfylla
kravspecifikationen väl och har även uppnått ett visst mått av enkelhet.

7 Rekommendation för fortsatt arbete
Forskningsprojektet som konstruktionen är en del av, avbröts, vilket medför att
konstruktionen inte längre har någon kund. Det viktigaste i det fortsatta arbetet blir därför att få
tag i en kund till konstruktionen, vilket bör göras genom en undersökning av behoven för en
livsmedelsdoserare i färdigmatsindustrin. Vid de konstruktions-ändringar som undersökningen
medför, bör även tidigare uppmärksammade brister åtgärdas. Till dessa brister hör en svår
demontering av omrörarna, som kan förbättras genom att låta omrörarna gå längre in i
kuggremhjulsaxlarna. Ännu en brist är att alla kablar i konstruktionen ligger oskyddade.
Slutligen bör doseringshastigheten optimeras, vilket kan göras med en frekvensomriktare.
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Kund

ABB

Utförd av och deltagare

Anders Olsson

Projektledare

Anders Hellaeus

Datum

2003-02-24

No Kompon.
Process
Namn

Funktion Felmöjlig-
het

Feleffekt Felorsak Kontroll F
e
l
s

A
l
l
v

U
p
p
t

Risk-
Tal

Rekommenderade
Åtgärder

Portionering Pastarester i För små portioner. 1. Pastakletning i 3 2 8 48 Omkonstruktion: Lutande väggar i

portionsbehållaren. portionsbehållaren portionsbehållaren.

Feldimensionerad För små portioner. 2. För liten volym i 5 8 2 80 Omkonstruktion: Högre väggar i

portionsbehållare. portionsbehållaren portionsbehållare.

Sned lucköppning. Spill. 3. Okontrollerbara 4 7 7 176 Omkonstruktion: Bara en lucka att

luckor öppna.

Felvald skruv. Utebliven 4. Skruven roterar 5 9 2 90 Omkonstruktion: Remdriften.

portionering. åt fel håll

För stor belastning För långsam 5. För klen motor 2 3 8 48 Nyval av motor.

vid start. portionering.

Feldimensionerad För långsam 6. Fel skruvhastighet 8 7 4 224 Ange användning av frekvens-

remdrift. portionering. omriktare för hastighetsjustering.

Felvald lastcell. Osäker
portionering

7. För långsam lastcell 5 4 5 100 Nyval av lastcell.

Dåliga Osäker 8. Störande 7 6 4 168 Omkonstruktion: Skilda kontakter

lastcellssignaler. portionering. magnetfält till motor och lastcell. Ange skilda

kablar i användarhandledningen.

Elsäkerhet Felvald kontakt Omöjlig 9. Felaktig håltagning 8 7 2 112 Nyval av kontakt.

montering. i kontakt.

Felvalda Försummad 10. För få pinnar i 8 7 2 112 Nyval av kontaktdon.

kontaktdon. jordning. kontaktdon.

Felvalt Brott mot 11. Otillåten 5 8 4 160 Omkonstruktion: Kontaktmontage.

kontaktmontage. elbestämmelser. håltagning i kontakt. Eller nyval av kontakt.

Feldimensionerat Sladdförslitning. 12. För litet 3 4 7 84 Omkonstruktion: Sladdfäste.

sladdfäste. sladdfäste
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                                   FMEA-FELEFFEKTANALYS                                             Sida    (2/2)
                                                                               Skala: 1-10

Kund

ABB

Utförd av och deltagare

Anders Olsson

Projektledare

Anders Hellaeus

Datum

2003-02-24

No Kompon.
Process
Namn

Funktion Felmöjlig-
het

Feleffekt Felorsak Kontroll F
e
l
s

A
l
l
v

U
p
p
t

Risk-
Tal

Rekommenderade
Åtgärder

Förvaring Feldimensionerade För stort 13. För stora vingar 3 6 5 90 Omkonstruktion: Triangulära vingar

omrörare. pastaslitage. på omrörarna. på omrörarna.

Ergonomi Felaktig Hög ljudnivå. 14. Skruvvibration 3 4 3 36 Omkonstruktion: Sänkning av

skruvplacering. skruvens centrumaxel.

Kompati- Felaktig Omöjlig dockning 15. Kontakt ej 8 7 2 112 Omkonstruktion: Montering av

bilitet kontaktplacering. till robotstativ. reglerbar i höjdled. kontakt på reglerbar stativdel.
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Livsmedelsdoserare

ABB Manufacturing, Uddevalla

ABB:s livsmedelsdoserare är speciellt konstruerad för klibbiga matvaror. Den är väl anpassad
för livsmedelshanteringens speciella hygienkrav, då alla detaljer som behöver diskas går att
demontera utan verktyg.

Konstruktionsbeskrivning
Utrustningen består huvudsakligen av:

1. Behållare
2. Skruvtransportör
3. Portionsbehållare
4. Drivenhet
5. Vagn
6. Dockningskontakter

Utrustningen går på hjul för att lätt kunna rullas ut
ur livsmedelshanteringen till diskningen. Då den
sedan rullas in anslutes och låses den med hjälp av
dockningskontakterna.

Prestanda
• Klarar 20 doseringar per minut
• Doseringshastighet kan optimeras med

frekvensomriktare
• Behållaren rymmer 30 liter
• Rostfritt utförande

Funktion
Doseringen går till som så att en motor via
drivenheten driver skruvtransportören, som
förflyttar behållarens innehåll till portions-
behållaren. Portionsbehållaren bärs upp av en viktsensor, som talar om när portionen är
tillräckligt stor, vilket stoppar skruvtransportören. Portionen släpps ut då en cylinder öppnar
portionsbehållarens botten.

För att lösa problemet med kokta matvarors klibbighet,
sitter det två omrörare i behållaren. Att de är två stycken
beror på att matvarorna inte ska kunna lägga sig som ett
valv i behållaren, för att på så vis stoppa upp flödet.
Valvhanterigen är även anledningen till att omrörarna
sitter osymmetriskt.

1

2

3

4
5

6

Omrörarnas placering i behållaren:

Omrörare
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Demonterbarhet
För att demontera
utrustningen behöver
endast tre vred lossas. Då
kan behållaren och
skruvtransportören lyftas
av.

Därefter är det bara att
lyfta av portionsbehållaren
från sitt fäste.

Vred

Bilaga 3 (Sidan 2 av 2)
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Konstruktionssammanställning

Livsmedelsdoserare

Nr Namn Typ Bilaga
1 Dosering Sammanställning Bilaga 5
2 Stativ Sammanställning Bilaga 6
3 Vagn Sammanställning Bilaga 7

1

2

3
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Sammanställning

Dosering

Nr Namn Typ Bilaga
1 Lock Tillverkningsdetalj Bilaga 11
2 Tresidig behållarplåt Tillverkningsdetalj Bilaga 11
3 Ensidig behållarplåt Tillverkningsdetalj Bilaga 12
4 2st Omrörare Tillverkningsdetalj Bilaga 12
5 Rör Tillverkningsdetalj Bilaga 13
6 Spiralskruv Tillverkningsdetalj Bilaga 14
7 2st Omrörarglidlager Inköpsdetalj Bilaga 21
8 Skruvglidlager Inköpsdetalj Bilaga 21

1

2
3

4

5 6

7

8
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Sammanställning

Stativ

Nr Namn Typ Bilaga
1 Remdrift Sammanställning Bilaga 8
2 Portionsbehållare Sammanställning Bilaga 9
3 Kontaktmontage Sammanställning Bilaga 10
4 Täckplåt Tillverkningsdetalj Bilaga 15
5 Rörstöd Tillverkningsdetalj Bilaga 15
6 Dropplåt Tillverkningsdetalj Bilaga 16
7 Insexskruv M8x70 med

bricka och kupolmutter
Standardelement

8 2st Insexskruv M8x12 Standardelement

1

2

3

4

5

6
7

8
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Sammanställning

Vagn

Nr Namn Typ Bilaga
1 Vagnstativ Tillverkningsdetalj Behövs ej
2 2 st Bromsade hjul Inköpsdetalj Bilaga 21
3 2 st Obromsade hjul Inköpsdetalj Bilaga 21
4 14st M8x55 med brickor

och kupolmuttrar
Standardelement

5 3st Gängstänger M12x140
med 12st muttrar och
brickor

Standardelement

1

2

3

4

5
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Sammanställning

Remdrift

Nr Namn Typ Bilaga
1 Grundplåt Tillverkningsdetalj Bilaga 17
2 Skruvaxel Tillverkningsdetalj Bilaga 18
3 2st Omröraraxlar Tillverkningsdetalj Bilaga 18
4 3st Kullager Inköpsdetalj Bilaga 21
5 Motor Inköpsdetalj Bilaga 21
6 2st Kuggremhjul k48 Inköpsdetalj Bilaga 21
7 Kuggremhjul k24 Inköpsdetalj Bilaga 21

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26
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8 Kuggremhjul k36 Inköpsdetalj Bilaga 21
9 Kuggremhjul k18 Inköpsdetalj Bilaga 21
10 Remsträckare D60 Inköpsdetalj Bilaga 21
11 Remsträckare D32 Inköpsdetalj Bilaga 21
12 Enkel kuggrem Inköpsdetalj Bilaga 21
13 Dubbeltandad kuggrem Inköpsdetalj Bilaga 21
14 3st Rattskruvar Inköpsdetalj Bilaga 21
15 3st Kilar 5x5x25 Standardelement
16 Kil 5x5x10 Standardelement
17 2st Stoppskruv M6x25 Standardelement
18 Stoppskruv M6x16 Standardelement
19 4st Insatsgängor M6x12 Standardelement
20 3st Låsringar D20 Standardelement
21 18st M6x16 med brickor Standardelement
22 4st M6x90 med brickor Standardelement
23 4st M6x45 med brickor Standardelement
24 M6x20 med bricka Standardelement
25 M12x30 Standardelement
26 M6x12 med bricka

18x6,4x1,6
Standardelement
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Sammanställning

Portionsbehållare

Nr Namn Typ Bilaga
1 Ram Tillverkningsdetalj Bilaga 19
2 Lucka Tillverkningsdetalj Bilaga 19
3 Cylinderfäste ram Tillverkningsdetalj Bilaga 20
4 Cylinderfäste lucka Tillverkningsdetalj Bilaga 20
5 Ögla Tillverkningsdetalj Bilaga 20
6 Lastcell Inköpsdetalj Bilaga 21
7 Cylinder Inköpsdetalj Bilaga 21
8 Nippel Inköpsdetalj Bilaga 21
9 Luftslang 6/4 Standardelement
10 2st UNC ¼-20 L=45 med

brickor
Standardelement

11 2st UNC ¼-20 L=16 Standardelement
12 Mutter M4 Standardelement
13 Smal mutter M8 Standardelement

1
2

3

4

5
6

789

10

11

12

13
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Sammanställning

Kontaktmontage

Nr Namn Typ Bilaga
1 2st Kåpor Inköpsdetalj Bilaga 21
2 2st Stiftinsatser 3-poliga Inköpsdetalj Bilaga 21
3 Stiftinsats 6-polig Inköpsdetalj Bilaga 21
4 Pneumatikinsats Inköpsdetalj Bilaga 21
5 6st Stiftkontakter typ 1 Inköpsdetalj Bilaga 21
6 6st Stiftkontakter typ 2 Inköpsdetalj Bilaga 21
7 3st Luftstift Inköpsdetalj Bilaga 21
8 4st M6x80 med brickor

och kupolmuttrar
Standardelement

9 4st packningar 8,5x6x1 Standardelement

1

2

3 4 5

6

7

8
9
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Tillverkningsdetaljer

Frånn Dosering

Lock
Består av bockad och svetsad 2mm:s plåt med handtag av
rundstång med 10mm:s diameter. Längd x bredd: 450x370.

Tresidig behållarplåt
Består av bockad 2mm:s plåt. Längd x bredd x höjd: 433x357x517.
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Tillverkningsdetaljer

Frånn Dosering

Ensidig behållarplåt
Består av bockad 2mm:s plåt. Längd x bredd x höjd: 353x31x545.

Omrörare
Består av en axel med mestadels 16mm:s diameter, med två
skovlar av 2mm:s plåt. Längd x bredd: 425x80.
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Tillverkningsdetaljer

Frånn Dosering

Rör
Består huvudsakligen av ett rör med ytterdiameter x tjocklek:
57x2. Rörändan är något tjockare för att hålla skruven på plats.
Alla detaljer är påsvetsade. Längd:
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Tillverkningsdetaljer

Frånn Dosering

Spiralskruv
Spiralen har diametern 50mm och stigningen 45mm och består av
stång 12x5mm. Sammanlagd längd är 813mm.
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Tillverkningsdetaljer

Frå  n Stativ

Täckplåt
Består av bockad och svetsad 2mm:s plåt. Längd x bredd x höjd:
202x100x382mm.

Rörstöd
Består av vit POM-plast. Har en 5mm:s
urfräsning för dropplåten. Längd x bredd x
höjd: 80x30x100.
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Tillverkningsdetaljer

Frå  n Stativ

Dropplåt
Består av bockad och svetsad 2mm:s plåt, med ett 10mm:s tjockt
stöd i ena ändan. Längd x bredd x höjd: 520x72x46.
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Tillverkningsdetaljer

Frå  n Remdrift

Grundplåt
Består av en 10mm:s plåt, fastsvetsad på ett stativ av fyrkantrör
30x30x2. Längd x bredd x höjd: 630x400x410.
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Tillverkningsdetaljer

Frå  n Remdrift

Skruvaxel
Består av en axel med diametrarna 26, 20 och 15mm, och en
urfräsning med djupet 8mm. Längd: 38mm.

Omröraraxel
Består av en axel med diametrarna 26, 20 och 15mm, och en
urfräsning med djupet 8mm. Längd: 68mm.
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Tillverkningsdetaljer

Frå  n Portionsbehållare

Ram
Tre av sidorna är bockade och en är påsvetsad. Plåttjocklek 2mm.
Längd x bredd x höjd: 90x112x100mm.

Lucka
Består av bockad och svetsad 2mm:s plåt. Har axelstorlekarna 6
och 10mm. Längd x bredd x höjd: 116x44x103mm.



Bilaga 20
                                                                                                                            

Tillverkningsdetaljer

Frå  n Portionsbehållare

Cylinderfäste ram
Har håldiametrarna 6 och 9mm.
Längd x bredd x höjd: 14x12x30mm.

Cylinderfäste lucka
Har håldiametern 6 och gängan M4.
Längd x bredd x höjd: 14x12x30mm.

Ögla
Bockad och urfräst
2mm:s plåt. Längd x
bredd x höjd:
36x34x33mm.
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Lista över inköpsdetaljer frå n specifika
leverantörer

Frå  n Dosering

Omrörarglidlager
Leverantör: SKF AB. Benämning: Axelglidlager. Artnr:
PPMF101207. Antal: 2.

Skruvglidlager
Leverantör: D & E Trading AB. Benämning: PDE 45/50 x 20.
Artnr: 110335. Antal: 1.

Frå  n Vagn

Bromsade hjul
Leverantör: Tellus Conveyor. Benämning: Hjul serie C8. Artnr:
38105. Antal: 2.

Obromsade hjul
Leverantör: Tellus Conveyor. Benämning: Hjul serie C8. Artnr:
38305. Antal: 2.

Frå  n Remdrift

Kullager
Leverantör: SKF AB. Benämning: Enradiga spårkullager. Artnr:
6204-2RZ. Antal: 3.

Motor
Leverantör: Östergrens Elmotor AB. Benämning: Trefas
asynkronmotor med växel. Artnr: motor 5IK90GU-UT4F växel
5GU25KB. Antal: 1.

Kuggremhjul k48
Leverantör: Aratron AB. Benämning: AL 30 T5/48-2 d=15H7 M6-
gänga centrerad i kugglucka mot kilspår. Antal: 2.
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Kuggremhjul k24
Leverantör: Aratron AB. Benämning: AL 30 T5/24-2 d=8H7.
Anteckning: Efter inköp tillsätts 4 hål med diametern 7mm.
Antal: 1.

Kuggremhjul k36
Leverantör: Aratron AB. Benämning: AL 15 T5/36-2 d=15H7 M6-
gänga centrerad i kugglucka mot kilspår. Anteckning: Efter inköp
tillsätts 4 gängade M6-hål. Antal: 1.

Kuggremhjul k18
Leverantör: Aratron AB. Benämning: AL 15 T5/18-0 d=15H7 med
kilspår. Antal: 1.

Remsträckare D60
Leverantör: Aratron AB. Benämning: Spännrulle B/E0 . Artnr: B
64/60-0. Antal: 1.

Remsträckare D32
Leverantör: Aratron AB. Benämning: Spännrulle B/E0 . Artnr: B
34/32-0. Antal: 1.

Enkel kuggrem
Leverantör: Aratron AB. Benämning: Kuggrem 10 T5/390-SFX.
Antal: 1.

Dubbeltandad kuggrem
Leverantör: Aratron AB. Benämning: Kuggrem 10 T5/1075-DL-
BFX. Antal: 1.

Rattskruv
Leverantör: Tryggve Olson AB (ELESA). Benämning: Lobe knobs
VC.692/40 S-p-M8x30-INOX. Artnr: 166383. Antal: 3.

Frå  n Portionsbehå  llare

Lastcell
Leverantör: ERDE Elektronik AB. Benämning: Single Point
Lastcell. Artnr: 1030. Antal: 1.
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Cylinder
Leverantör: SMC. Benämning: Cylinder serie CJ2. Artnr:
CJ2B10-30SR. Antal: 1.

Nippel
Leverantör: SMC. Benämning: Hose nipple. Artnr: M-5H-6. Antal:
1.

Frå  n Kontaktmontage
I sammanställningen beskrivs endast de delar som hör till
livsmedelsdoserarens kontakter, men i denna lista tas båda
sidornas delar upp. Leverantör är OEM Automatic AB.

Best.nummer Benämning Antal

09140060303 Ram för 2 moduler (hane) 2
09140060313 Ram för 2 moduler (hona) 2
09140033001 Stiftinsats, HAN C, hane 3-polig 2
09140033101 Hylsinsats, HAN C, hona 3-polig 2
09320006107 Stiftkontakt hane, 4mm2 (typ2) 6
09320006108 Hylskontakt hona, 6mm2 6
09140063001 Stiftinsats, HAN E, hane 6-polig 1
09140063101 Hylsinsats, HAN E, hona 6-polig 1
09330006107 Stiftkontakt hane, 4mm2 (typ1) 6
09330006207 Hylskontakt hona, 4mm2 6
09140034501 Pneumatikinsats 3-polig 2
09150006153 Luftstift hane 4,0 mm 3
09150006253 Lufthylsa hona 4,0 mm 3
19300060447 Kåpa 6B, gänga M32 2
09300060297 Chassikåpa 6B med lock 2


