18

Proces-Teknik

PROCESAUTOMATION I FØDEVAREINDUSTRIEN

Fisk på dåse med robotter
Maskinbyggeren Cabinplant A/S i Haarby på Fyn
har fremstillet en maskine
til processering af sardiner
til dåser. Moderne visionteknologi i kombination
med hurtige Elau-robotter og et multifunktionsspecialværktøj giver en
ekspedit håndtering af de
sølvblanke ﬁsk.

Automation
Af Jakob Povl Holck
jph@jernindustri.dk

Der er stadig meget manuelt arbejde i ﬁskeindustrien,
men blandt ﬂere toneangivende ﬁskeproducenter kan
man iagttage en voksende
automatisering.
Således vælger mange
europæiske virksomheder i
ﬁskeindustrien at automatisere frem for at sende produktionen til et lavtlønsland.
Man ser også, at produktionen hentes tilbage fra lavtlønslandene, fordi der kan
gemme sig ﬂere fordele med
de automatiske procesanlæg,
eksempelvis inden for minimering af spild.
Det mærker man hos maskinbyggeren
Cabinplant
A/S i Haarby på Fyn, hvor et
af de seneste projekter er et
avanceret anlæg til processering af sardiner.

Optimal skæring
baner vejen
Udviklingsdirektør Henning
Ingemann Hansen, Cabinplant, fortæller:
- Vores anlæg fjerner meget af det ensidigt gentagne
arbejde, som man kender fra
ﬁskeindustrien, ikke mindst
i forbindelse med sardinernes pakning i dåser. Processen kræver inden pakningen
en størrelsessortering samt
hoved- og haleskæring samt
fjernelse af indvolde. Når
sardinen placeres i dåsen,
er det vigtigt, at bugen vender opad, så man får et ﬁnt,
sølvblankt mønster, forklarer han.
- Vores anlæg tackler det
hele: Sardinerne kører af sted
på et transportbånd under et
visionsystem, vi ﬁk fremstillet hos Videometer. Systemet giver data til beregning
af sardinernes vægt fra stør-

En linje tager form (konstruktionen til venstre i billedet): Specialisterne hos Cabinplant A/S på Fyn er i færd med at bygge to sardinproceslinjer.

relse. Hermed fås informationer til ﬁskenes optimale
skæring – således til positioneringen af en Elau P4 delta3 robot med specialudviklet
gribe-, skære- og sugehoved.
Robotten er udført i rustfrit
stål, så den kan klare et fugtigt produktionsmiljø uden
problemer, fortsætter Henning Ingemann Hansen.
Robottens værktøj, som
Cabinplant selv har udviklet,
kan altså på én gang skære ﬁsken optimalt i begge ender
og samtidig bortsuge ﬁskens
indvolde med vakuum. Der
er en enkelt vejecelle i robotcellen til produktkontrol/kalibrering. Maskinen er altså
både en størrelsessorterer,
en skære-/rensemaskine og
en pakkemaskine.

To linjer til Grækenland
Det hele ﬁnder sted lynhurtigt, og systemet kalibrerer
løbende sig selv, så der sikres
en meget stor nøjagtighed i
pakningen af hver enkelt dåse i relation til den ønskede
vægt af dåsens indhold.
Robottens værktøj skærer
med to roterende knivsæt
- ét i hver ende af værktøjet
til henholdsvis hoved- og haleskæring.

- Når sardinen placeres i dåsen, er det vigtigt, at bugen vender opad,
så man får et ﬁnt, sølvblankt mønster, forklarer udviklingsdirektør
Henning Ingemann Hansen.

Henning Ingemann Hansen viser den messemodel, der tog kegler på
messerne European Seafood og Interpack. PLC-styring, touch screen
og Ethernet-kommunikation sikrer et ﬁnt procesoverblik.
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- Tidligere systemer til
automatisk hoved- og haleskæring led under, at man
ikke i tilstrækkelig grad tog
højde for sardinernes varierede størrelse, så hvis man skulle sikre sig at der blev skåret
tilstrækkeligt af de mindste
ﬁsk, ville der blive skåret for
meget af alle større ﬁsk og alt
for meget af de største. Det er
vi ude over nu med visionteknologien, siger Henning Ingemann Hansen.
Det aktuelle anlæg har været testet via en prototype i
Grækenland, hvor kunden nu
har købt to linjer med hver
syv robotter og et visionsystem til levering i indeværende år.
Anlægget vil give en kapacitet på cirka 70 dåser i minuttet per linje.
Designﬁrmaet Brahe Design ved Jakob Brahe-Pedersen
har været inde over udformningen af sardinmaskinen,
der nu fremstår i et moderne,
integreret rustfrit design med
bløde former og kurver.
- Vi forventer, at anlægget
giver 10-15 procent højere udbytte for kunden, der samtidig sparer penge på manpower.
Tilbagebetalingstiden
lyder på blot 1,5 år, konstaterer Henning Ingemann Han•
sen.

Solen skinner i mere end én forstand på den fynske maskinbygger,
der forventer en automatiseringsbølge i ﬁskeindustrien.

Fakta omm maskinbyggeren

Arbejdet med udviklingen af sardinmaskinen fra Cabinplant
A/S startede for to år siden.
En udstillingsmodel har for nylig fået stor ros på European Seafood messen i Bruxelles samt på Interpack i Düsseldorf.
En testmodel har i en periode med succes kørt i Grækenland, hvor kunden nu har købt to linjer.
Anlægget er et konkret resultat af kundedreven innovation og et voksende behov for automatisering i ﬁskeindustrien, forlyder det fra Cabinplant.
En ny test skal gennemføres i Spanien.
Mange sardinproducenter står i kø for at købe det
danskfremstillede anlæg.

Cabinplant A/S er en privatejet, 40 år gammel virksomhed,
der leverer produktionsudstyr til levnedsmiddelindustrien
i rustfrit stål, relateret til proces, vejning, sortering og pakning.
Firmaet leverer anlæg til grøntsagsindustrien, ﬁskeindustrien og til anden industri (herunder blandt andet inden for
småkager, tobak, ost, slik og frø).
Der lægges vægt på fremstilling af energivenlige anlæg
– eksempelvis med energi-genvinding.
Virksomheden råder over et internationalt netværk af
salgskontorer og agenter.
Firmaet har blandt andet kunder i Vesteuropa, USA, Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten samt i Østeuropa og Rusland.
I Danmark er der cirka 200 mand ansat i Haarby og ca.
60 mand på egen fabrik i Polen.

Fremstilling i rustfrit stål er alfa og omega, når der leveres til ﬁskeindustrien. De ﬂeste former for metalbearbejdning klares i eget hus.

Herinde transporteres sardinerne snart på et bånd med et visionkamera hængende over sig samt ﬂeksible robotter.
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