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CååI?"f Problems in the Food.-processing ïndusËries
(Reglerproblem inom Livsmedelsindustrín)

Flef6rat (cammandrag)

ThóE'ùreport conÈains not,es from a discussion abouË control- problems in the food-
processing industries hel-d in Lund. L979=LL-3O. In the díscussion partícipated
people from Ëhe industryr.researeh ínstitutes and uníversitíes. The goal was to
establish cont,acts'and identify controL problems Ëhat can be inËeresting to
díscuss further.
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RTGLERPROBLTM INOM LIVSMIDELSINDUSTRIN

Diskussionsdag v'id Institutionen för Reg'lerteknik, LTH, 1979-ll-30

Björn hlì ttenmark

Institutionen för reg'lerteknik hade tagit initiativet tìll att
anordna en d'iskussíonsdag om regler- och styrproblem inom svensk

livsmedels'industri, se Bilaga A. Under dagen deltog 24 personer

från livsmedelsìndustrin, branschorgan och universitet, se B'ilaga

B. Syftet med dagen var att få till stånd kontakter för att kunna

identifiera reglerproblem, som kan vara'intressanta för fortsatt
samarbete.

Karl Johan Aström, Reglerteknik, inledde med att förklara syftet
med dagen och att presentera verksamheten vid Instìtut'ionen för
Reglertekn'ik. STU har beslutat att satsa på större ramprogram. Ett
program som ,liskuteras innebär ett samarbete bl a mellan Elektrisk
mätteknik och Reglertekn'ik, där man planerar att aktivt gå in i
någon 'industrigren. En möjf ig bransch är livsmedelsindustrin.
Genom dagen v'i11 vi få till stånd nya kontakter och undersöka

intresset från industr"ins sida.

Ove Berkefelt, STU, presenterade bakgrunden t'ill STU's ramprogram

Detta är ett nytt program från 1978, som syftar till att stödja
kunskapsutveckl'i ng. Ett typ"iskt ramprogram är av storleksordningen
1.2 Mkr/år. Följande punkter kan användas för att definiera mål-

sättningen för ett ramprogram:

o Det skall vara flerårigt och konkret målinriktat

o Kunskapsutveckl ande

o Målsättn'ingen skall vara att skapa kompetensnivå i Sverige

o Mål och medelsfördeln'ing beslutas av STU

o ttt program görs i samverkan mellan flera institutioner"
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Ramprogrammen är helt 'inriktade på kunskapsutveckling. Detta

kan senare övergå ti11 teknikutveckling, vilket kan ske inom

ramen fö r STU ' s 'i ntresseområden .

Ove Berkefelt har också gjort en sammanställn'ing av l'itteratur
inom livsmedelsområdet, se Bilaga C.

Christìan Träqårdh, Livsmedelsteknik, presenterade några styr-
och reglêrproblem'inom livsmedelsindustrin sett från högskolans

synpunkt. På Livsmedelsteknik i Alnarp är man apparattekniskt
inriktad och studerar processerna från fysìolog'iska synpunkter

med hänsyn t'ill att det är ett biologiskt materìal man sysslar
med. Inom livsmedelsindustrin syss'lar man ganska lite med reg-
lerteknik. En anledn'ing är att man först under senare år har gått
över från hantverk till industriell produktion. Grenar med ut-
vecklad produktion är t ex mejeri och sockerindustri.

Mättekni k

Många reglertekniska projekt har stupat på att man 'inte har kunnat

mäta det man primärt är intresserad avo t ex smak och kvalité. Man

är i stället tvungen att göra en mängd indirekta mätn'ingar. Några

exempeì är:

o Tgrkning: Torrsubstanshalten hos utgående produkt

fås genom d'ielektriska egenskaper.

o Konserverìng: Man ger tid-temperaturprogram, men man är
intresserad av hur mikroorganismerna dör.

o Kvarnindustrin: Man försöker få en uppfattn'ing av baknings-

egenskaper genom optisk mätn'ing.

Två stora problemområden är kvalité och mikrobiologiska säkerheten.
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Matematiska modeller

Vikten av matematiska modeller för livsmedelsprocesser underströks.

Några av fördelarna med matematiska modeller är:

o De kan användas för att förbättra de 'indirekta mät-

metoderna

o De kan ta hänsyn ti1'l biologisk variation genom att
man mäter ingående material, framkopplìng.

o Matematiska modeller för enhetsoperationer kan sedan

användas för att kontrol I era en hel produkt'ionsl'inie.

Ulveckl r ngs!'in jgr

Man ser en allt större satsning på att göra fler processer kon-

t'inuerliga, t ex saft och sylttillverkning, som nu sker satsvis.
Detta ger ett atlt stöme utrymme för mät- och reglerteknik.

Man har också böriat använda ny teknik, där de fysikaliska för-
hållandena inte är så välkända. Exempe] är m'ikrovågsugnar, IR-

teknik och membranteknik.

Al lmän d'iskussion

0lika branscher inom ljvsmedelsindustrin har olika problem. En grov

indeln'ing av livsmedelsindustpin ger följande klass'ificering:

Slakt och charkuteri
Mejeri
Frukt och grönsakskonservering

Fisk och fiskkonservering
0lja och fett
Kvarnar

Bageri

Socker

Chokl ad och konfektyr
Malt och läsk
Stärkel se

Kafferosterier
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Diskussionen koncentrerades krìng några enhetsoperationer.

Några av de enhetsoperatìoner som kan vara intressanta att när-

mare studera är:

Vä rme kon ve rte ri n g

Vä rmeö ve rfö ri ng

Diskn'ing

Sönderde'lni ng

Bì andni ng

Torkni ng

Koagul eri ng

Koncentreri ng

Packni ng

Vägni ng

Bak- och stekutrustning

Vid stekning är man intresserad av stekyta, centrumtemperatur och

liten viktförlust. De reg'lervariabler man har är t ex lufttempera-

tur, fukthalt och tid. Ett stort mätproblem är att avgöra när pro-

dukten är färdigstekt. Idag görs det genom att operatören tìttar
efter och ändrar på någon reglervariabel om så skulle behövas' Målet

kan kanske vara att ha en Så automatiserad produktìon som möiligt
och i denna ha en återkoppl'ing från en mänskl'i9 operatör som tittar
på färg, form, konsistens etc.

Förberedningen är viktig för att man skall kunna ha någorlunda rep-

roducerbara betingelser. Trots detta kan man få ganska stora varia-

tioner trots att man försöker ha samma yttre betingelser. Kenneth

Morin refererade ett försök på A'lfa-Laval med osttìllverkning. Vid

två jämförande försök där man försökte ha exakt samma betingelser

fick man helt skilda resultat.
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Qirkn'ing_

En mycket viktig operat'ion där man kan spara en hel del energi,
dels genom värmeväxling och dels genom att minska disktiden utan

att slutresultatet försämras. Man tror att ca 25 % av industrins
värmeåtgång används vid diskníng.

Bl andni ng ech vägn1ng

Blandning och satsning är ett stort problem kanske framför allt
för att analysfrågan är svår. Man kan inte mäta det man vill och

det tar tid att mäta många variabler.

Vä rmekon ve rte ri va rmeo veftgrt ng.

Inom detta område fattas mycket kunskap, men det är ett viktigt fält
då man kan göra stora energibesparingar. Några procents m"inskning

betyder mycket för ekonomin. Exempel på de'lprocesser är värmeväxlareo

spannmålstorkning, spraytorkning (t ex för produkt'ion av torrmjölk),
venti I at'ion , uppvärmn i ng .

Foodi a

Arne Hellström gav ett exempel på en produkt'ionslinie för att exemp-

lifiera att många olika problem finns. Ekonomi och lönsamhet är en

mycket v'ikt'ig aspekt som måste komma in i alla proiekt. Vidare måste

enhetsprocesserna vara sådana att man har en stor flexibilitet. T ex

vid kokning kan det vid ett tillfälle vara kött och ett annat grön-

saker, som skall kokas i samma utrustning.

En produktionslinje som kan exemplifiera de olìka prob'lemen är till-
verkning av pommes fritte där man bl a har föliande delprocesser:

Inmatning av potatis, skaln'ing, sönderdelnìng, sortering (storìek och

missfärgning), värmebehandling ì flera steg, torkning, fettdoppning,
frysni ng "
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SIK

Pär 0lsson presenterade SIK som är ett branschforskningsinstitut.
Ca 60 % stöd från staten och resten tas in via uppdrag på'industrin.
Ett problem är att det kanske inte finns något samlat baskunnande

i reglerteknik inom livsmedelsindustrin. Det finns därför plats
både för konsultuppdrag och kurser. Mycket av utrustningen kommer

från utlandet.

4gri consul t

Gert Jönsson presenterade Agrikonsult, v"ilket är ett konsultföretag
inom l'ivsmedelsbranschen. Man åtar s'ig det totala ansvaret för pro-

iektering och upphandfing av olika anläggningar. Man är verksam inom

slakterier, frys och kyl, frulö och grönsakslagring, mejeri, spann-

målssi'lono foderanläggningar, kvarnar och utsädesrenserier.
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BILAGA A

REGLERPROBLEM INOM LiVSMEDELSINDUSTRIN

Inbjudan ti11 diskussionsdag fredagen 30 november 1979

k1 9.00 - 15.30 på Instilutionen för Reglerteknik, LTH

Lokal: Konferensrurmet, 3:e vån, M-huset, Ole Römers väg 1,

Lund.

Inom livsmedelsindustrin finns många Eyper av reglerproblem.

På Institutionen för Reglerteknik har vi vid flera tillfä1len
varit engagerade i livsmedelstekniska problem. Vi har då funnit.

att vi vet för lite om rent livsmedelstekniska problem. Vi tror
att det finns möjlíghet ti1l ett fruktbart utbyte genorn att ut-
vidga regleringen på många proeesser. För att brygga över gapet

vi1l vi inbjuda till en diskussionsdag. Avsikterna med dagen är att

q kort informera om institutionens verksamhet

o ge högskolans syn på industriella reglerproblem

inom livsmedelsindustrin

o göra en probleminvenËering och att knyta kontakter för
ett eventuellt fortsatt samarbete

För att veta hur många som kormer, vi1l vi ha en anmälan senast

onsdagen den 28 november

Vidare upplysningâr genom Björn \^Iittenmark 046-L24600-1505 eller
Eva Schildt 046-124600-1501.

liga hälsningar

ihrù,*,.v\ eÅbÅ*1filÀ
rn Lriittenmark Karl Johan ÅströmBj

OLE FIOMEFIS VAG'I a46/1?4êoo
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ffi STYRELSEN FCR TEKNISK UTVECKUNG
NAIIONAL SWEDISH SOARD FOR TECHNICAL DEVELOPMEi\IT

BILAGA C

Lit.teraturförteckninq inom livsmedelsomr ådet

"Framtida utveckllngsområden inom livsmedelssystemet" .
Mikael Göransson, Lantbrukets utrediringsinstitut,
Box 45070, 104 30 Stockholm 45

"Programområden och projekt i SfK:s Forskningsprogram
1980-83" SÏK-rapport L979 nr 454

"LivsmedelsÍndustri" utredning SIND 1978: I
Liber förlag

"Djupfrysnings- & konservindustri"
Utredning SIND L977:3

"Sockerindustri" Utredning SIND L9762 4

"Malt- och läskedrycksindustri" Ut,redning SIND l-97626

"Choklad- och konfektyrindustrí" Utredning SIND
L977 z 4

"Bageriind.ustri" Utredning SIND 1976 :8

"Slakteri- och charkuteriindustri" Utredning SIND
19 75: 3

"Multlnatlonella företag i svensk livsmed.elsindustri"
Ut,redning SIND L977 :I0

"Systemstudj-e för livsmedelssektorn"
Slutrapport STU-projekt dnr 77-6552.
Författare: Pär Olsson SIK
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