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– Begrepet ”bærekraft” får stadig økende
betydning for bedriftenes målsetninger og
investeringsvalg.
For oss som arbeider sammen med våre
kunder for å realisere disse målene er det
gledelig å oppleve at bærekraft og økonomi
i så stor grad lar seg kombinere!

Bærekraft som lønnsomt mål
– nye tekniske løsninger kombinerer økonomi og bærekraft
Begrepet ”bærekraft” har blitt en del av styrerommenes vokabular og påvirker i
økende grad bedriftenes målsetninger og de investeringvalg som gjøres.
Også i matindustrien uttrykker svært mange av de ledende aktørene klare målsetninger knyttet til bærekraft. Og det viser seg å ligge god økonomi i dette.
Mindre utslipp, bedre utnyttelse av verdifulle råvarer og et
lavere forbruk av vann og energi – alle sentrale mål under
samlebegrepet ”bærekraft”. Vi ser at kundene i økende
grad legger vekt på dette når de kommer til oss med sine
planer. For vi som arbeider sammen med våre kunder for
å realisere disse målene er det positivt å oppleve at bærekraft og økonomi i så stor grad lar seg kombinere!
I denne utgaven av Skala Nytt kan du bl.a. lese om
hvordan TINE Tunga planlegger å spare vann og energi
tilsvarende 60 eneboligers forbruk, med en ny vaskestasjon og en smartere måte gjennomføre vasken på.
Og de nye gårdstankene som Skala Fabrikk har levert
det siste året, har spart miljøet for miiljøgasser tilsvarende 1.100 tonn CO2. Samtidig har tester vist at de
med effektiv varmegjenvinning kan hente ut energi tilsvarende gårdstankens strømforbruk!

I midten av januar i år samlet ca 100 operatører og
driftsansvarlige seg på LTLine Brukerforum for å
diskutere prosessoptimalisering, svinnproblematikk og
effektivisering av drift.
Innen marin industri er vi engasjert på mange områder,
bl.a. har Skala Maskon utviklet en helt ny metode for
vaksinering av settefisk. Kombinert med en nyutviklet
vaksine som bekjemper virus, skal dette redusere
sykdom og dødelighet blant fisken, og bidra til mindre
tap for produsenten.
Du kan også lese om et nytt kompakt og modulbasert
konsept lage for å utnytte marint restråstoff og dermed
ta vare på store verdier. Dette vil vi fortelle enda mer om i
kommende utgaver av Skala Nytt. God lesing!

Steinar Spydevold
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LTLine Brukerforum 2017 gikk av stabelen på Scandic Lillehammer hotell, 9.-10. januar i år.

LTLine Brukerforum 2017
– ny rekordoppslutning og brennende engasjement
Høyaktuelle temaer som prosessoptimalisering, svinnproblematikk, effektivisering
av drift og smarte valg var fokus under 2017s LTLine Brukerforum, som gikk av
stabelen på Lillehammer.
Forumet er en arena for erfaring- og kompetanseutveksling for brukere av LTLine, og lokket til seg i underkant
av hundre engasjerte deltakere til Scandic Lillehammer
hotell, andre uken i januar i år.
Etter årsmøte og valg av nytt styremedlem i regi av styreleder Terje Vingen, innledet Skalas Heidi Moseng, Øyvind
Berntsen og Simen Muggerud dagen med status på
LTLine og utvikling fremover.
- I dag er det 24 anlegg med 300-400 operatører på
landsbasis på LTLine-plattformen, forteller automasjonsingeniør Øyvind Berntsen.
LTLine har bidratt til stabil produksjon på anlegg som produserer melkeprodukter, juice, iskrem og råstoff fra fisk i
snart 30 år. LTLine er i dag det ledende styresystemet for
melkebransjen og andre flytende næringsmiddel.
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LEAN = så 2010
Neste mann ut i ringen var Per Schølberg, instituttleder
produksjon NTNU, som tok for seg vedlikeholdstrender
og utviklingen innenfor moderne industri. Schølberg
påpekte at veien til vedlikehold i verdensklasse er
automasjon og digitalisering. Instituttlederens
utsagn baseres på såkalt Industri 4.0-teori, et navn
for den nåværende trenden med automatisering og
datautveksling i produksjonsteknologi. Industri 4.0
skaper det som har blitt kalt en ”smart fabrikk”.
Begrepet ”smart” omfatter bedrifter som lager og
bruker data og informasjon gjennom hele produktets
livssyklus, med sikte på å skape fleksible produksjonsprosesser som raskt reagerer på endringer i etterspørselen, i forhold til lave kostnader, samt bærekraft.
- LEAN er så 2010. Ingen blir verdensmester på LEAN
selv om det er et nyttig verktøy, påpeker Schølberg med
glimt i øyet.

Automatisering blir stadig viktigere for morgendagens
vinnerbedrifter. Alt som kan automatiseres må automatiseres. Fordelene ved smart produksjon er mange.
Man kan blant annet utnytte råvarene bedre, bruke
mindre energi, samtidig som kundens kvalitetskrav blir
tilfredsstilt.
Mindre svinn og maskinlæring
Ordet gikk videre til Håvard Vollan, salgssjef på meieri
og drikkevarer i Skala, som kom med tips og råd om
hvordan unngå svinn. Størst nysgjerrighet blant deltakerne skapte metoden «ice pigging», prosessen der
tykk «slurry» pumpes inn i røret for å skyve produktet
frem. Denne metoden sørger for minimalt med svinn,
og skraper samtidig rørveggene noe som er gunstig
mhp etterfølgende CIP.
- Maskinlæring kan også brukes for å redusere svinn,
opplyser Bertil Helseth CEO i Intelecy som tar over
scenen når Vollans tid er ute.
Maskinlæring utgjør et fundamentalt teknologisk skifte
som innebærer nye muligheter, større konkurransekraft
og økt effektivitet for industrien. Maskinlæring og
avansert analyse kan benyttes til verdiskapning og kan
benyttes for å møte spesifikke bransjeutfordringer.
Algoritmer kan brukes for klassifiseringsproblemer,
slik som å forstå trender og forutsi problemer samt
varsle om neste beste handling. Algoritmene vil basert
på historisk data forstå når en bedrift vil komme til å
få et inntektstap, og foreslå handlinger som forbedrer,
og hvis mulig unngår, situasjonen. Videre kan det også
utvikles metoder for å identifisere og forutsi avvik og
trender i enorme datamengder hvor konvensjonelle
metoder ikke strekker til.

Direktør for forretningsutvikling, Heidi Moseng, og resten
av automasjonsteamet i Skala AS, informerte som status
på LTLine og utvikling fremover.

Etterpåklok på forhånd
En matnyttig og innholdsrik dag avsluttes med et minikurs i reguleringsteknikk i regi av dosent Finn Haugen
fra TechTeach og automasjonsingeniør Njål Norset,
INN. Haugen trekker forsamlingen igjennom klassiske
metoder for beregning av parametere i PID regulatoren
og ender opp med å anbefale Skogestad metoden. Han
forteller videre at MPC-regulering (Modellbasert prediktiv regulering) har blitt hyllevare.
- MPC predikterer forløp i fremtid og er hva jeg vil kalle
etterpåklok på forhånd, forteller Haugen og bruker 800xA
APC som eksempel.

God stemning og brennende engasjement på brukerforumet på Lillehammer.
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”Sitting is the new smoking”
Før team Skala fyrer løs og forteller om migreringsprosjektet hos TINE Frya, dag to, tar Hampus
Suomela kontrollromdesigner i CGM/ABB, ordet.
- Menneskelig feil er hovedårsaken til uplanlagte
shut-downs, og dårlig utformede miljøer påvirker
arbeidsdagen din, innleder Suomela.
Forskning viser at et godt arbeidsmiljø har positiv
innvirkning på produktiviteten. En stillesittende
livsstil er mye mer helseskadelig enn tidligere
antatt, nesten like farlig som røyking. Derfor er det nå
viktigere enn noen gang å flette inn litt mer aktivitet
der du kan, så ofte du kan.
- Sitting is the new smoking, understreker Suomela og
forteller videre at kontrollromsmøblene kan justeres
individuelt i alle mulige nivåer, posisjoner og vinkler.

Automasjonsingeniørene hos Skala AS forberedere seg for
demonstrasjon av LTLine hos TINE Frya.

Kontrollromdesign skal fremme samarbeid, forbedre
operatørens oppmerksomhet, effektivitet og sikkerhet.
Løsningen kan bestå av produkter med avanserte ergonomiske arbeidsstasjoner og tilleggsutstyr bygget for
24/7 operasjoner.
Ragnar Røstad, automasjonsingeniør i Skala AS,
presiserer viktigheten av godt utformet kontrollromsmiljø når han kort forteller om veien til TINE
Fryas nye kontrollrom. Operatørene på TINE Frya
bekrefter at de nå blant annet har en hverdag med
mindre støy pga mer effektiv støydemping.
Bedriftsbesøk på TINE Frya
LTLine Control styrer nå hele produksjonsanlegget på
TINE Frya. Både den utvidede Cottage Cheese delen
og det eldre anlegget (som er migrert fra SattLine).
Som tidligere LTLine SattLine-bruker ønsket TINE Frya
helt og fullt å gå over til LTLine Control på plattformen
800xA. Fokus har vært å jobbe smartere, samt å få ned
omstillingstidene.

Ragnar Røstad forteller og demostrerer LTLine Control.

- Vi ønsket ikke å bygge videre på det SattLine-baserte
systemet som hadde nådd en kapasitetsgrense hos
oss. Med de effektive utbyggingene Frya hadde behov
for måtte vi tenke ny teknologi, og da falt valget på
LTLine Control, forteller produksjonssjef hos TINE
Frya, Bjørn Børde.
Bjørn Børde forteller videre at overgangen har gått mer
eller mindre smertefritt.
- Overordnet føler vi at overgangen til nytt styresystem
har gått veldig bra. Ingen operatører som nå bruker
800xA-versjonen ønsker å gå tilbake til SattLineversjonen, konstaterer Børde.
I hard konkurranse med internasjonale aktører ble
Skala AS valgt som totalleverandør av prosessanlegg og
automasjonssystemer. På prosessiden gikk TINE Frya
til anskaffelse av ny vaskestasjon for «ren side», samt et
nytt ysteri for cottage cheese og gresk yoghurt.
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Bedriftsbesøk hos TINE Frya.

Veien til nytt kontrollrom
– større effektivitet med operatøren i fokus

Kontrollrommet er det viktigste rommet på et anlegg - det er der daglig
beslutningsprosesser påvirker bedriftens mål og avkastning på anleggsmidler.
Tilfredsstillende kontrollromsmiljø minsker stress og sjansen for å gjøre feil.
Operatøren sitter nærmest produksjonen og utøver
konstant valg som gir direkte konsekvens på variabel
produksjonskostnad og produktkvalitet. Operatøren
har en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv
produksjon.

forholdene. Arbeidsstasjoner fra CGM med stor grad av
individuelle, ergonomiske innstillinger og lysjusteringer
ble inkludert. Akustiske paneler med fargekodet lys
over operatøren gir forenklet situasjonsforståelse
av omgivelsene.

Forstudie
TINE Frya så muligheten til å oppgradere kontrollrommet i forbindelse med overgangen til nytt
kontrollsystem. Anlegget så gevinsten av å
gjennomføre et forprosjekt for best mulig effekt av
investeringen. Under forstudiet kartla Skala og CGM
bl.a at det var mye trafikk bak operatørene, at de ble
forstyrret av produksjonsstøy og småmøter. TINE Frya
fikk opp øynene for behovet for å skjerme av
operatørene i tillegg til å gå til anskaffelse av
ergonomiske, tilpassede arbeidsstasjoner, samt sørge
for gode akustikk- og lysforhold.

Leveransen
Oppussingen av kontrollrommet pågikk over en 4-ukers
periode, der operatørene på TINE Frya ble flyttet til et
midlertidig kontrollrom. TINE Frya stod selv for tilretteleggingen av kontrollromslokalet. Selve montasjen av
møblene og støydempingenheter ble utført i løpet av tre
dager i den nest siste uken, og kontrollrommet satt i
drift i løpet av den siste uken.

Løsning
I samarbeid med CGM, designet Skala AS en løsning
med operatøreffektivitet i fokus. Utformingen skilte
operatører og teknikere i større grad enn tidligere og
sørget for å rute trafikk på en hensiktsmessig måte i
lokalet. Utstrakt bruk av lyddempingsenheter på vegger
og i taket har gitt en målbar forbedring i de akustiske

Nye prosjekt
I Skala sine Oslo-lokaler er det opprettet et kontrollromsmiljø for demonstrasjon og diskusjoner. Skala AS
representerer CGM i Norge innenfor flytende næringsmiddel. Kontakt Bjørn Stenberg eller Heidi Moseng for
en uforpliktende avtale.

- Det nye kontrollrommet har satt operatørene i fokus
og Skala LTLine kontrollsystemet i en god kontekst,
forteller automasjonsingeniør hos Skala AS,
Ragnar Røstad.

CGM er et heleid datterselskap av ABB.
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Til Norfersk, Hærland har Skala bla levert to Karl Schnell linjer for kjøttdeig/hamburgerdeig med en kapasitet på 5 tonn/time pr mikser.

Bearbeidingseksperten
– Karl Schnell med utstyr fra råvarebearbeiding til porsjonering
I over 70 år har navnet KARL SCHNELL vært et internasjonalt begrep i næringsmiddelindustrien. Selskapet utvikler og tilbyr maskiner og linjer for industriell
bearbeiding av kjøtt, ferdigmat, ost og pet food. De er kjent for å kombinere høy
produktkvalitet med konstant innovasjon.
Etter over 70 år i bransjen fortsetter Karl Schnells
visjon å være veldig enkel og rett frem; – Å tilby
absolutt beste kvalitet på utstyret med høyt presisjon
på konstruksjon og komponenter, kombinert med
kontinuerlig produktutvikling.
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Eventuelt kan de utstyres med et online målesystem for kvalitetskontroll i produksjonslinjer. Dette gir
optimal kostnadsbesparelse, samtidig som kvaliteten
forbedres.

I dag tilbyr selskapet et omfattende produktspekter, fra
individuelle maskiner til hele produksjonslinjer, for alt
fra råvarebearbeiding til porsjonering.

KS Mixer Programmet inneholder et bredt spekter av
ulike blandertyper. Avhengig av behov, kan de utstyres med båndsaksler, padleaksler eller skrueaksler.
Blandere er tilgjengelige i størrelser på 30 - 6 000 l.

Bredt produktspekter
KS Combi Grinders og KS Grinders er robuste og effektive maskiner for standardisering av fersk kjøtt og forkrosset frosset kjøtt. KS Combi Grinder har innebygget
blokknusing, og kan dermed behandle både fersk og
frosset kjøtt samtidig, uten at det kreves konvertering.

KS Emulsifier, F-serien er vertikale maskiner, utstyrt
med det anerkjente KS-kuttesystemet og tilbyr høyt
utbytte. Deres solide konstruksjon gir en kombinasjon
av høy kontinuerlig kapasitet, stor driftssikkerhet og
enkel betjening. En rekke varianter tilbys med kapsiteter opp til 10.000 kg/time.

Utstyret kan brukes til produksjon av lav til middels
viskøse emulsjoner og suspensjoner som bl.a.:
• Kjøttfarse
• Supper, sauser, kraft
• Ketchup og majones
• Fiskefarse
• Saltlakeinjeksjoner
• Posteier
KS Vacuum filling maskiner kombinerer avansert prosessstyring med teknisk avanserte løsninger. De kjennetegnes av stor porsjonsnøyaktighet, høy evakueringsgrad og løfteevne. Styresystemet kan kommunisere
med øvrige komponenter i linjen, samt med overordnede IT-systemer.
Karl Schnells produktspekter omfatter også transportbaner, pølsestoppere, formere og annet utstyr som
kompletterer en produksjonslinje.

Kompakt og effektiv: KS Prosess Auomat FD kombinerer på
en unik måte mikser, kutter og emulsjon i et lukket system.

KS Process Automat – den kompakte løsningen
KS Prosess Auomat FD kombinerer på en unik måte
mikser, kutter og emulsjon i et lukket system.
Fordelene er mange:
• Et meget plassparende og kompakt design
• Fullfører evakuering av produktet under vakuum med
samtidig prekutting, blanding og miksing,
• Stabil og reproduserbar kvalitet med prosesskontroll
• Kan ha direkte eller indirekte oppvarming og kjøling
• Kan produsere emulsjon og pastalignende produkter
som også kan kombineres med grovere småstykker.
KS Process Automat FD brukes til produksjon av
pølsefarse, leverpostei, sauser, krem, babymat mm.
Brukes av en rekke norske kunder
Karl Schnell og Skala har samarbeidet i mange år,
og vi har levert løsninger til en rekke norske kunder,
som bl.a Norsk Hundefor, Norfersk, Mills, Grilstad
og Nordfjord Kjøtt. Vil du vite mer om hva vi kan tilby
sammen med Karl Schnell? Kontakt: Magnus Wahlgren,
Salgssjef kjøtt og andre næringsmidler tlf 90 01 53 32 –
email: magnus.wahlgren@skala.no

KS Mixer Programmet inneholder et bredt spekter av ulike blandertyper. Avhengig av behov, kan de utstyres med
båndaksler, padleaksler eller skrueaksler.

Karl Schnell kan tilby hele produksjonslinjer fra
planlegging til igangkjøring og opplæring for alt
fra råvarebearbeiding til porsjonering.
Eksempelet viser en komplett linje som omfatter:
• Beltetransportør med metalldetektor
• Automatisk kvern med blokknusing
• Skruetransportør
• Miksere
• Tilbringer vogn løftere
• Hoppers
• Emulsifier
• Lagringssilo
• Vakuumfyller
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Yaskawa introduserer nå HC10 Collaborative Robot, skreddersydd for fysisk å
samhandle med mennesker i et felles arbeidsområde. Dette er i motsetning
til tradisjonelle roboter som er designet for å operere autonomt og med et
verneområde rundt seg.

Min kollega, roboten
– robotene er kommet ut av ”buret”

Illustrasjonsfoto

De fleste roboter som er i bruk i dag er tunge og autonome, og forhåndsprogrammert til å utføre bestemte oppgaver. Og på grunn av den kraften de beveger seg med,
må de utføre sitt arbeide bak beskyttende
vernegjerder, adskilt fra de ansatte.
De siste årene er imidlertid en ny generasjon roboter introdusert som er lettere i
vekt, mer mobile, og med ”plug and play”
funksjonalitet. Disse er utviklet for å flyttes
ut på fabrikkgulvet for å samarbeide trygt
med mennesker på felles arbeidsoperasjoner. Det er fremskritt innen sensor- og
visjonsteknologi som har gjort dette mulig.
En ny måte å bruke roboter på
– ”Samarbeidende roboter” erstatter
ikke de tradisjonelle robotene eller de
10

oppgavene disse utfører, mener daglig leder i Skala
Robotech, Atle Bergill. – I stedet ser vi at denne typen
roboter fører til nye måter å bruke roboter på. En
samarbeidende robot kan utføre oppgaver
i fellesskap med mennesker og blant
annet overta repeterende eller tunge løft.
Roboten kan også hjelpe til med oppgaver
som krever spesielle verktøy eller høy
maskinell presisjon. Jeg er sikker på at vi
vil får mange ”aha-opplevelser” etter hvert
som vi fortsetter å utforske mulighetene!
– Vi har arbeidet med og solgt ulike
løsninger for slike oppgaver tidligere, men
gleder oss nå stort over at Yaskawa
kommer med ”den ultimate” samarbeidende roboten, basert på samme solide
teknologi som Motomans øvrige roboter.

MOTOMAN HC10 er en samarbeidende robot (Human-Collaborative) konstruert
for å arbeide trygt med eller i nærheten av mennesker. HC10 kan dermed
fungere uten ytterligere beskyttelsesforanstaltninger som et sikkerhetsgjerde.

Yaskawa MOTOMAN HC10
Under Automate i Chicago, april
2017 presenterte Yaskawa for
første gang MOTOMAN HC10.
Dette er en samarbeidende robot
(Human-Collaborative) konstruert for å arbeide trygt med eller i
nærheten av mennesker.
– Skala Robotech har hatt eneagentur for Motoman i Norge
de siste 20 årene. Nå kan vi
tilby en samarbeidende robot
basert på Motomans velkjente programmeringsspråk, og
med et verdensomspennende
serviceapparat i ryggen, mener
Atle. – Yaskawa en av verdens
største robotleverandører med
flere hundre tusen leverte roboter på verdensbasis!

foranstaltninger som et sikkerhetsgjerde. Dette sparer
plass og kostnader og gir
nye muligheter.

Daglig leder i Skala Robotech, Atle Bergill: – HumanCollaborative Roboter som MOTOMAN HC10 vil føre til
helt nye måter å samarbeide med roboter på!

Opererer i nærkontakt med mennesker
HC10 er utstyrt med momentovervåking i alle leddene,
disse overvåker kraften og stopper bevegelsen hvis den
kommer i kontakt med operatøren, forteller Atle. – Den
er også utformet slik at operatøren ikke kan klemme seg
i ledd/åpninger, mens all kabling er skjult slik at disse
ikke kan henge seg opp i operatør eller utstyr. MOTOMAN
HC10 kan dermed fungere uten ytterligere beskyttelses-

– Noe av det mest spennende med MOTOMAN
HC10, er at den i tillegg til
tradisjonell robotprogrammering kan”læres opp” ved
at robotarmen håndstyres
av en operatør. Dermed blir
robotposisjoner og verktøyoperasjoner registrerert via
en såkalt ”Easy Teaching
Smart HUB”, forteller
Bergill. – Dette gir tidsbesparelse under programmeringen, og gjør at HC10
raskt kan omdisponeres til
nye oppgaver.

HC10 håndterer en nyttelast på opp til 10 kg og kan
utføre en rekke operasjoner innen materialhåndtering, maskinbetjening, emballering eller montering.
Installasjonsområdet er meget fleksibelt og roboten kan
dermed operere på mange forskjellige arbeidsplasser.
Mer informasjon om robotløsninger: Atle Bergill Mobil:
+47 909 11 321 atle.bergill@skala.no
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Den nye vaskestasjonen består bla av 9 tanker, et stort ventilbatteri og 3 varmevekslere, samt instrumentering og automasjon
med LTLine. Store komponenter og svært krevende plassforhold har gjort omfattende 3-D modellering og konstruksjon til en
forutsetning.

Sparer tilsvarende 60 eneboligers forbruk
- ny CIP-vaskestasjon til Tunga med store energigevinster

TINE Tunga: Skala installerer en ny vaskestasjon til TINE Meieriet Tunga,
hvor nye løsninger skal gi en energibesparelse på 1,5 Gwh i forhold til
tradisjonell CIP løsning. Dette tilsvarer det forbruket til ca 60 eneboliger*!
Nyanlegget er resultatet av en ideprosess i TINE Tungas tekniske miljø,
hvor både TINE FoU, Enova og Skala har vært viktige bidragsytere.
– Vask er en sentral og meget energikrevende del
av produksjonssyklusen på ethvert meieri, forteller
Prosjektleder Laila Gulla. – Når vi startet planleggingen av nytt CIP-vaskeanlegg var det derfor viktig å se
på hvilke energibesparelser som var mulig å realisere.
Med støtte fra ENOVA fikk vi økonomisk handlingsrom
til å gjøre et grundig forprosjekt hvor ulike muligheter
til energibesparelser ble utredet.
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Forprosjekt støttet av Enova
Sentralt i forprosjektet var TINE Tungas eget tekniske
fagmiljø, TINE FoU og Skalas tekniske spesialister.
Håkon Rognstad fra Skala har med sin store kompetanse på vask og energitekniske løsninger vært sentral
med design og dimensjonering av CIP stasjonen.

– Vi hadde noen klare ideer. Og Håkons kunnskap om
design og styring av CIP-vaskeprosesser, sammen med
vår egen anleggsspesifikke kunnskap var en effektiv
kombinasjon når nye muligheter skulle utforskes,
mener Oddgeir Schei fra TINE Tunga. – En god dialog
med TINEs FoU miljø er en annen viktig suksessfaktor.
Henter ut energi fra sluttvann i vaskesyklus
Stasjonen skal ta vare på så mye energi som mulig ved
å hente ut energien fra spillvann og siste del av vaskefasen. Med en temperaturstyrt utskylling samles det
varme vannet som normalt blir stående igjen i rørnettet
og skyves tilbake til vaskestasjonen. Den styrte nedkjølingen sparer ikke bare energi, men gjør også at produksjonsutstyret raskere kan tas i bruk igjen etter endt vask.

*) kommunekraft.no/Sentrale-begreper/KWh-GWh-og-TWh: GWh - En gigawattime er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus.

– Når vi startet planleggingen av nytt CIP-vaskeanlegg var det derfor viktig å se på hvilke energibesparelser som var mulig å
realisere, forteller Prosjektleder Laila Gulla.
– Vi hadde noen klare ideer. Og Skalas kunnskap om design og styring av CIP-vaskeprosesser, sammen med vår egen anleggsspesifikke kunnskap var en effektiv kombinasjon når nye muligheter skulle utforskes, mener Oddgeir Schei fra TINE Tunga.

– Denne løsningen betyr at vasken vil kjøres på en helt
ny måte, noe som på enkelte punkter utfordrer TINEs
tekniske standard når det gjelder CIP-vask, forteller
Schei. – Dette gjorde det nødvendig med en tett dialog
med TINEs FoU miljø som ble en sentral sparringpartner når det gjaldt fastsettelse av vaskeprosedyrer.
Automatisert med Skala LTLine
Den nye CIP-stasjonen er automatisert med Skala
LTLine – et prosesstyringssystem som er bygget opp
av programobjekter med gode, kvalitetssikrede parametersett for styring og regulering av ulike prosesser i
matindustrien. Operatøreffektivitet og prosessoptimering har stått helt sentralt i utviklingen av Skala LTLine,
og med denne løsningen får man en stor porsjon med
kompetanse og erfaring ”innebygget” fra alle CIP
anleggene Skala har levert gjennom tidene.
Ved TINE Tunga vil de også benytte LTLine CIP Optimize,
en tilleggsmodul som er utviklet spesielt for optimalisering av CIP-prosesser. Denne genererer logger og
rapporterer fra relevante data kontinuerlig, og bygger et
omfattende datagrunnlag som kan benyttes til å optimalisere kvaliteten og effektiviteten på vaskeprosessen.
Godt forprosjekt = godt prosjekt
Dette prosjektet innebar en mer omfattende forprosjektering enn vanlig. – Den innsatsen vi la ned i et
grundig forprosjekt har vi mer enn tjent igjen under
prosjektgjennomføringen, mener Oddgeir. – Med et

Både Skalas montasjeleder Michael Schroll og prosjektleder
Leif Håkon Jensen er svært fornøyd med samarbeidet de har
hatt med meieriets fagfolk. – Vi har opplevd dette som et godt
arbeidsfellesskap hvor alle har hatt det samme målet om å
lykkes, mener Leif Håkon.
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Mye å holde styr på: Det ville neppe vært mulig å gjennomføre dette prosjektet på en effektiv måte uten det omfattende forarbeidet vi gjorde med 3-D modellering. Her har det bokstavelig vært snakk om marginer ”på millimeteren”. Ved å gjøre mye
”prøving og feiling” virtuelt, unngår du mange uforutsette problemer når mange og tunge komponenter skal på plass.

tydelig definert prosjekt var mange spørsmål allerede
avklart, og vi har blant annet kunnet gå ut med en mer
presis anbudsforespørsel.
Skala vant anbudskonkurransen sommeren 2017 og
ved årsskiftet 2017/2018 var mesteparten av det tunge
utstyret på plass.
– Gjennomføringen av dette prosjektet har vi en svært
positiv oppfatning av, forteller Laila Gulla. – Grunnlaget
lå allerede i et godt gjennomarbeidet forprosjekt. Selve
gjennomføringen har blitt svært ryddig organisert med
fast møtestruktur mellom Skalas og våre egne prosjektdeltagere. En annen viktig faktor er at Skalas faste
montasjeleder på prosjektet, Michael Schroll har sørget
for kontinuitet og god fremdrift under hele montasjeperioden av prosjektet!
Både Skalas montasjeleder Michael Schroll og prosjektleder Leif Håkon Jensen er svært fornøyd med
samarbeidet de har hatt med meieriets fagfolk. – Vi
har opplevd dette som et godt arbeidsfellesskap hvor
alle har hatt det samme målet om å lykkes, mener Leif
Håkon. – Jeg er overbevist om at dette er med på å sikre bedre løsninger, samtidig som alle parter utvikler en
kompetanse som blir svært nyttig i driftsfasen.
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3-D design ”på millimeteren”
Den nye vaskestasjonen består bla av 9 tanker, et stort
ventilbatteri og 3 varmevekslere, samt instrumentering
og automasjon med LTLine. Store komponenter og svært
krevende plassforhold har gjort omfattende 3-D modellering og konstruksjon til en forutsetning. Morten Lernes
fra Skala har stått for 3-D modellering og utforming av
det som til slutt ble underlaget for montasjen
– Det ville neppe vært mulig å gjennomføre dette prosjektet på en effektiv måte uten det omfattende forarbeidet vi
gjorde med 3-D modellering, understreker Michael. – Her
har det bokstavelig vært snakk om ”millimeterepresisjon”.
Ved å gjøre mye ”prøving og feiling” virtuelt, unngår du
mange uforutsette problemer når mange og tunge komponenter skal på plass. Og du får en løsning hvor plasseringen av komponenter og rørgater blir optimalisert.
Mot enda mer bærekraftig produksjon
Det nye CIP-anlegget vil starte opp i mars 2018.– Dette
prosjektet er en del av en mer omfattende plan hvor
vi tar sikte på et enda mindre ”miljøavtrykk” i form av
lavere utslipp og redusert forbruk av vann, vaskemiddel
og energi, forteller Gulla. Vi gleder oss til å se resultatene vi oppnår med dette prosjektet, og håper vi kan
bruke erfaringene herfra i arbeidet mot en enda mer
bærekraftig produksjon!

Eksempel på et enkelt og driftsikkert sloanlegg for produksjon av høykvalitets olje. Anlegget er bygget inn i en 20 fots
container og krever liten bemanning og lave investeringer.

Utnytt verdiene i restråstoff fra fisk
– vi tilbyr kompakte og mobile mel-, hydrolyse- og sloanlegg
Riktig utnyttet er det mulig å hente ut større verdier av restråstoffet enn vi ofte
gjør i dag. Restråstoffet fra 10.000 tonn laks kan via hydrolyseanlegg gi fiskeolje
og protein verd ca kr 14 mill i omsetning! Skala kan tilby rimelige, kompakte og
mobile løsninger for behandling av restråstoff.
Restråstoffet fra lakseslakterier, fiskemottak og andre
foredlingsanlegg representerer en betydelig ressurs
som riktig utnyttet vil gi økte inntekter. En viktig forutsetning for kvalitet er at at restråstoffet er mest mulig
ferskt – dette gjør det mulig å hente ut oljer og proteiner av høyere kvalitet, også til humant konsum.
Dette er produkter som er etterspurt - og verdsatt i det
internasjonale marked.
Kompakte, mobile løsninger Dersom råstoffet skal
utnyttes når det er ferskt, er det viktig at det foredles
nær der det genereres. Derfor har Skala utviklet kompakte containerbaserte løsninger som er lett å plassere
i forbindeles med et mottak eller foredlingsanlegg.
Ved at de er containerbasert, er det også lett å flytte
anlegget rundt dersom det er behov for å behandle
restråstoff ulike steder.
Skreddersydde løsninger tilpasset dine behov
Avhengig av råstoff og produksjonsbehov kan vi tilby
anlegg for protein, hydrolyselinjer og enkle og robuste
sloanlegg. Løsningene kan omfatte alt fra enkel automatisering og CIP-vask til fullautomatiserte anlegg.
Vil du vite mer, kontakt en av disse:
Vu Hoang Le, tlf: 948 05 447 e-post: vu.hoang.le@skala.no
Atle Lesund, tlf: 974 21 688 e-post: atle.lesund@skala.no

Med en unik kompetanse på bearbeiding av næringsmidler kan vi tilby teknologi som kan omdanne restråstoff fra
fisk til høyverdige produkter også for humant konsum.
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Det ligger ca. 2 års utvikling og testing bak den nye doseringsenheten som kan sette
DNA-vaksiner intramuskulært. Stikkpunktet for DNA-vaksinen er på den tykkeste
muskelen. Også her justeres stikkpunktet automatisk i forhold til fiskens størrelse.

Vellykket test av ny DNA-vaksine
– Skala Maskon vaksinerer 400 000 smolt med ny teknologi
Elanco Aqua lanserer nå en DNA-vaksine mot pankreassykdom (PD) hos laks –
er en viktig nyhet som det er store forventinger til i oppdrettsindustrien.
DNA-vaksiner må settes intramuskulært og Skala Maskon har videreutviklet sine
vaksinemaskiner til å også kunne sette denne nye vaksinen. Ved SalMar Follafoss
er det gjennomført en vellykket test av Skala Maskons nye vaksineløsning.
Det skjer en rivende utvikling innen vaksineteknologi til oppdrettsnæringen, noe
som har vesentlig betydning både for
økonomi og dyrevelferd. At Elanco Aqua
nå lanserer Clynav i Norge – en DNAvaksine mot pankreassykdom (PD) hos
laks, er en viktig nyhet som det er store
forventinger til.
DNA-vaksiner må settes intramuskulært
og Skala Maskon har videreutviklet sine
vaksinemaskiner til å også kunne sette
– Vi er klare til å tilby gode løsdenne nye vaksinen.
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leder i Skala Maskon. – Stikkpunktet for
DNA-vaksinen er på den tykkeste muskelen. Også her justeres stikkpunktet
automatisk i forhold til fiskens størrelse,
slik som ved injisering i bukhulen. Den
nye doseringsenheten kan benyttes på
Skala Maskons eksisterende vaksinemaskiner og gir dermed maskinene
flere bruksmuligheter

Vellykket testvaksinering
30. januar ble 15 000 fisk vaksinert
med DNA-vaksinen ved et av SalMars
ninger når nye behov melder seg, settefiskanlegg. Dette er den første fullTo års utviklingsprosess
forteller Jon Anders Leikvoll, dag- skalatesten av den nye doseringsenhe- Det ligger ca. 2 års utvikling og
lig leder i Skala Maskon.
ten til Skala Maskon. Testkjøringen ble
testing bak den nye doseringsengjennomført under nøye overvåkning,
heten som kan sette DNA-vaksiner
med
teknisk
personell
fra Åkerblå, SalMar, Elanco og
intramuskulært, forteller Jon Anders Leikvoll, daglig
Skala Maskon.

- Dette ble en vellykket test. Ingen tekniske problemer og med kapasitet som forventet, forteller Jon
Anders fornøyd. I løpet av uke 7 vil ytterligere 400 000
fisk vaksineres med Clynav ved hjelp av den nyutviklede
doseringsenheten. I tillegg til å være en fullskala teknisk
utprøving av vaksinemetoden, skal den omfattende testen
også gi økt kunnskap om effekten av Clynav i felt.

Tåler enda mer
De som deltok på den første testen fra venstre: Jon Egil
Hammeren, Utviklingsleder Vaksinemaskin Skala Maskon,
Frode Vaagland, Servicetekniker Skala Maskon, Robert
Eriksen, Operatør Vaksinemaskin SalMar Follafoss, Arne
Guttvik, Fiskehelsesjef SalMar, Asgeir Østvik, Veterinær
Åkerblå. Ikke tilstede på bildet: Sigurd Holien,Technical Field
Manager Veso, Ragnar Thorarinsson, Teknisk Leder Elanco.

Klargjort for fremtidens vaksinebehov
Jon Anders er overbevist om at Skala Maskon har
kommet frem til en løsning som gjør det økonomisk
og effektivt å injisere intramuskulært, og hvor eksisterende vaksinemaskiner kan benyttes. Løsningen er
også designet for at man samtidig kan gjøre injisering
i bukhulen. Kapasiteten vil være opp til 20.000 fisk pr
time for et anlegg med to maskiner.
- Stort fokus på dyrevelferd og økonomi, kombinert med
nye vaksiner, gjør det ønskelig å kunne sette flere vaksiner
i en og samme operasjon. Vi har allerede utviklet og tatt i
bruk doseringsenheter for dobbel dosering og injisering i
buk. Og vi kan samkjøre alle enhetene slik at vi får injisert
dobbel dose med vaksine i bukhulen, og den nye DNA vaksinen i muskel, i en og samme operasjon, sier Jon Anders.
- Vi ser at behovet for forskjellige typer vaksinering
utvikler seg hurtig – og Skala Maskon skal være i forkant av denne utviklingen. Vi tester også med en enhet
som kan kjøre trippel dosering i bukhulen, slik at oppdretteren skal kunne kombinere ulike vaksiner etter
spesifikke behov. Akkurat nå følger vi spent med på
alt som skjer innen DNA-vaksiner. Vi er klare til å tilby
gode løsninger når nye behov melder seg, avslutter Jon
Anders entusiastisk.

Alfa Lavals høylegeringsversjoner av
Unique Mixproof-ventilen, har høyere
korrosjonsmotstand og sikrer dermed enda bedre produktsikkerhet
og lengre levetid for utstyret.
Den nye Alfa Laval Unique Mixproof High Alloy-versjonen
leveres som et supplement til det eksisterende sortimentet i to valgfrie materialer: Hastelloy C22 og AL6XN.
Produsenter av produkter som inneholder høye konsentrasjoner av klorid eller lave pH-nivåer, står ofte overfor
korrosjonsutfordringer i sine hygieniske prosesser. Noen
eksempler:
• Næringsmidler: Ekstraksjon av soyasaus, ketchup
eller sitronsyre, isotoniske drikker
• Meieriprodukter: Melkesyre, myse og saltlake fra osteproduksjon
Alfa Lavals nye høylegeringsversjoner av den velkjente
Unique Mixproof-ventilen, har høyere korrosjonsmotstand og sikrer dermed enda bedre produktsikkerhet og
lengre levetid for utstyret.
Ut over materialene har disse ventilene alle de velkjente
egenskapene til Unique ventilene fra Alfa Laval; driftsstabilitet, produktsikkerhet, hygiene og fleksibilitet.
Vil du vite mer?
Kontakt Owe Barsten på tlf 928 44 308/owe.barsten@skala.
no, eller din kundekontakt i Skala for mer informasjon.
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I gode hender
Det krever kunnskap for å designe de optimale og energibesparende varmevekslerløsning. I Skala har vi denne spisskompetansen – og kan hjelpe deg med design og beregning av den beste løsningen for deg.
Vi hjelper deg å velge riktig
Valg av riktig varmevekslerløsning krever kunnskap
for å designe de optimale
og energibesparende
løsningene. I Skala har vi
sertifiserte fagspesialister
med spisskompetanse
innen beregning av varmevekslere. Vi gir deg gjerne
et utforpliktende forslag
til en optimalisert varmevekslerløsningen med
beregning av hva dette kan
bety for energieffektivitet
og driftsøkonomi!
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Alfa Lavals plateapparater er
bygget på solide rammekonstruksjoner som er lett å vedlikeholde. En fleksibel konstruksjon gjør dem også lett å bygge
om. Pakningsmateriale leveres i ulike materialer avhengig
av applikasjonstemperatur og
produktegenskaper.
Tilpasset ulike behov
Alfa Laval FrontLine-serien
er det klare valget for applikasjoner som krever skånsom produkthåndtering, og
for varmefølsomme medier
eller medier som inneholder
partikler og fibre.

Høy effektivitet og fleksibelt design gjør Alfa Laval FrontLine
Konstruert for hygiene,
og BaseLine varmevekslere (solide valg for et bredt spekter av
fleksibilitet og effektivitet
Alfa Laval BaseLine-serien er
hygieniske produksjonsprosesser.
Høy effektivitet og fleksien konkurransedyktig varmebelt design gjør Alfa Laval
veksler for mindre krevende
FrontLine og BaseLine
hygieniske prosesser og bruksområder. Begge varmevarmevekslere til gode valg for et bredt spekter av hygi- vekslerne er tilgjengelige med forskjellige platetyper
eniske produksjonsprosesser.
optimalisert for spesifikke oppgaver.

Velg riktig platetype
Platene selv er tilgjengelige i forskjellige geometrier og mønstre samt ulike materialer. Pakningsmateriale
spenner fra nitrilbutadiengummi (NBR) til etylenpropylen-dienmonomer (EPDM) -gummi, noe som sikrer en
riktig samsvar for applikasjonstemperatur og egenskaper.

Standardplaten med Chevronmønster brukes i et bredt spekter av
applikasjoner, sikrer god produktfordeling og høy termisk effektivitet, noe
som gjør den ideell til pasteurisering
av melk og ost.

WideStream med clip-on pakninger
har få kontaktpunkter, noe som forhindrer blokkering. Platene er utviklet
for pasteurisering av fruktjuicer og
andre produkter som inneholder en
viss mengde masse og fibre. Bare for
Alfa Laval FrontLine.

Gemini dobbel veggplate består av to
plater presset sammen og forhindrer
krysskontaminering av væskene i
tilfelle lekkasje gjennom platene.
Gemini-platene er ikke sveiset, noe
som gjør det enkelt å åpne og inspisere dem under service.

På tide med pakningsbytte?
Regelmessig vedlikehold og pakningsbytte på plateapparatene er viktig for best
mulig produkt- og driftstrygghet. Vi tilbyr pakningssett for dine Alfa Laval plateapparater og kan gjøre utskiftingsjobben for deg med sertifiserte spesialister!
Et godt vedlikeholdt plateapparat reduserer risikoen for lekkasjer og produktsvinn – og bidrar til driftssikkerhet og
energieffektivitet. Vi kan hjelpe deg med å sette sammen pakningssett for akkurat dine Alfa Laval plateapparater,
og kan også tilby ettersyn og pakningsbytte med sertifisert servicepersonnell.
Ta kontakt med oss, så kan vi fortelle mer om hvordan vi kan hjelpe deg med
pakningsbytte og/eller service!
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Har du problemer med batchrotasjon i fløtetanken, dårlig eller ingen omrøring, eller utfordringer når du skal rengjøre tanken? Bytte til EnSaFoil
toppmontert agitator kan være løsningen. Her forteller vi hvordan.

Mer effektivt og skånsomt
— med toppmontert agitator istedet for rammerøreverk
Formålet med en agitator i en fløtetank
vil først og fremst være å holde fløteen
homogen. Fløte har et høyt fettinnhold,
og dette fettet består av små fettkuler
omgitt av en membran. Kulene er lettere enn resten av løsningen og tenderer
å legge seg i toppen av tanken. For å få
disse ned trenger vi agitasjon. Samtidig
ønsker vi ikke å ødelegge membranen
på fettkulene, da smaken og holdbarheten blir dårligere.
Rammerøreverk er ofte benyttet til
denne jobben men er ofte vanskelig å
gjøre rent på grunn av mange ”skyggeområder”.Rammerøreverk har også,
avhengig av installasjon, en tendens til å
skape batchrotasjon. I forhold til moderne løsninger vil rammerøreverk også ha
et mye høyere strømforbruk og tilfører
mer varme til produktet.
Kontrollert, effektivt og skånsomt
For å sikre en effektiv og kontrollert
agitasjon, finnes det mange fordeler ved
å bruke EnSaFoil impeller i stedet for
rammerøreverk:
• med minimalt med kraft
• med mild produktbehandling
• uten unødvendig temperaturøkning
• med enklere renhold
• med lang levetid og enklere service
• med bedre kontroll – dvs at vi kjenner flytdynamikken i tanken
I høye tanker kan røreverket ha flere impellere og på denne måten oppnå jevnere agitasjon enn et i rammesystem.

ALT uten bunnstøtte
ALT agitatorer har en aksel som ikke
trenger bunnstøtte. Dette gjør det
enkelt å komme til på alle områder av
tanken for inspeksjon, rengjøring og
vedlikehold. Ettersom det ikke er noen
beslag i bunnen av tanken er Alfa
Laval ALT-agitatorene å foretrekke når
hygiene er viktig. ALT-designen har
en robust støttemontering forankret
utenfor tanken. Den spesielle utformingen av denne akselstøtterammen,
med avtakbar aksel og intern kopling,
eliminerer hygieneproblemer med
kobling inne i tanken, og gjør installasjonen og vedlikehold raskere og
enklere.
ALTB med bunnstøtte
Akselen som brukes i ALTB røreverk
støttes inne i tanken med at stødig
(kule)lager på bunnen. Til tross for
dette, er Alfa Laval ALTB røreverk
normalt sett billigere enn sammenlignbare røreverk
uten akselstøtte inne i tanken. Alfa Laval ALTB røreverk
har fordelen av at manøverkraften i røreverkenheten
fordeles mellom beslag på toppen og bunnen av tanken dette gjør dette designet ideelt dersom det er begrenset
med plass. En drivaksel med mindre diameter kan brukes. ALTB kan leveres med to typer bunnstøtte.
Alfa Lavals anbefalinger:
• Bruk langsom agitator (ca. 30 RPM) med girmotor
• Benytt relativt stor impellerdiameter – med en eller
to impellere avhengig av tankhøyde
• Ha ekstra lavt løpehjul for å agitere så lavt som mulig
• Unngå helst bunnlagring for å få best mulig hygiene
• Radialtetning i FPM (lav pris og enkel å bytte ut)
• Off center montering for å unngå batchrotasjon
• Når tanken tømmes skal pumpehjulets hastighet
reduseres og stoppe helt før nivået når bladene.
Vil du vite mer? Kontakt Owe Barsten, tlf: 928 44 308 eller
e-post: owe.barsten@skala.no
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Folk bruker en tredjedel av sitt profesjonelle liv til å
sitte. Alle som utfører belastende eller repeterende
oppgaver, trenger en stol som gir dem riktig støtte,
samtidig som den ikke begrenser bevegelsesfriheten.

Sitt riktig og
jobb bedre!
— spesialstoler for deg som arbeider i matindustrien
WERKSITZ stolene er utviklet for profesjonelt bruk i matindustrien. Sete
og ryggstøtte er laget av viskoelastisk PUR-integrert skum. Dette er et
materiale med termosensitive egenskaper som tilpasser seg perfekt til
brukerens kropp. Det energiabsorberende setet og ryggstøtten gir derfor
utmerket trykkfordeling og avlastning. Dette bidrar til å forhindre trykkpunkter og optimaliserer blodsirkulasjonen.
Stolene er utviklet av ergonomiske spesialister for å sikre best mulig
sittestilling, samtidig som du kan bevege deg fritt og variere posisjon.
Tilfredsstiller matindustriens krav til hygiene
Stolene er utformet med materialer som tilfredsstiller strenge hygienekrav.
Også tilgjengelig med HPU-belegg for spesielle hygienekrav: Vannavvisende,
syre- og løsningsmiddelbestandig og varmebestandig opp til 100 °C i korte
perioder. Alle metalldeler i rustfritt stål.
Mer informasjon: Jannicke Fikkan, mobil 91 64 85 20 jannicke.fikkan@skala.no

STOL 144211U Ståstol til
produksjon. Arbeidsstol U-fot.
Sete i PUR integral skum,
setestr. BxD: 390x350mm.
Høydejustering: 550-780
(manuell justering).
Artikkelnr 301262

STOL M/HJUL WS 1420 GF
Till våte miljøer med strenge
hygienekrav. Alle metalldeler
i rustfritt materiale, 5-punkts
fot med hjul. Sete i PUR
integral skum, setestr. BxD:
460x435mm. Høydejustering:
540-720 (aut. gassfjær).
Artikkelnr 301261

ARBEIDSSTOL WS 144211
Ståstol til produksjon.
5-punkts fot. Sete i PUR
integral skum, setestr. BxD:
390x350mm. Høydejustering:
550-780 (manuell justering).
Artikkelnr 301263

STOL WS 144211 GF
Sete i PUR integral skum,
setestr. BxD: 390x350mm.
Høydejustering: 520-760mm
(aut. gassfjær).
Artikkelnr 301264
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Fra 1. januar til 1. februar 2018 ble det gjennomført en test av energibalansen på en 6000 liters CO2 gårdstank med varmegjenvinning. Det ble målt en energigjenvinning større enn strømfornbruket på tanken, kan Atle Monsås (tv) og Rune Ranøien konstatere.

Gjenvinner mer enn den bruker
– energigjenvinningen er større enn strømforbruket på CO2 tank
Skala Fabrikk har i over et år levert gårdstanker med CO2 som kuldemedium. Dette er
de alene om i verden. CO2 er et miljøvennlig og klimanøytralt kuldemedium, og viser
seg også å gi langt mer effektiv varmegjenvinning enn med tradisjonelle medier!
Siden produksjonen startet har Skala
Fabrikk videreutviklet og forbedret
programvaren på gårdstanken for å få
et mest mulig effektivt produkt. CO2
er et miljøvennlig og klimanøytralt
kuldemedium, og viser seg også å gi
langt mer effektiv varmegjenvinning
en med tradisjonelle medier!
Redusert klimagassutslipp tilsvarende 1.100 tonn CO2
– R143A er et kuldemedium med
svært kraftig klimaeffekt, forteller fabrikksjef Atle Monsås. – 10 kg
R134A tilsvarer 14,3 tonn CO2 med hensyn til global
oppvarming. Med det antallet gårdstanker Skala
Fabrikk har levert i 2017 er det benyttet ca 950 kg CO2
som kuldemedium. Hvis det hadde vært benyttet R143A
i disse tankene ville dette tilsvart 1.100 tonn CO2, så
miljøgevinsten er betydelig!
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En langt mer effektiv varmegjenvinning
I tillegg til å benytte et miljøvennlig kuldemedium har
disse tankene et mye lavere energiforbruk enn tanker
med R134A, noe som kommer produsenten til gode.
Erfaringene med disse tankene er også at varmegjenvinningen er mye mere effektiv på tanker med CO2, enn

med tilsvarende tanker med R134A. Det
gjør at bonden kan hente ut mere energi
fra melka, som kan benyttes til varmegjenvinning i form av forvarming av tappevann
eller til romoppvarming.
Fra 1. januar til 1. februar 2018 ble det
gjennomført en test av energibalansen på
en 6000 liters CO2 gårdstank med varmegjenvinning i Trøndelag. Utetemperaturen
var i perioden fra -5 til -20 og temperaturen i tankrom var innstilt på 12 grader,
uten tilleggsvarme. Det ble målt et strømforbruk på 525,3 KW/t på tanken samtidig
som overført energi fra melketank til akkumulatortank ga
en vannoppvarming tilsvarende 535 KW/t.
– Vi får en gjenvinningseffekt som er større enn energiforbruket på gårdstanken, et resultat vi vet ikke er oppnåelig med tradisjonelle kuldemedier! Bruk av CO2 gir med
andre ord både reduserte utslipp av klimagasser, redusert energiforbruk bedre økonomi for produsenten! Dette
«kinderegget» er et godt eksempel på de mulighetene
som ligger i å utvikle ny miljøteknologi, avslutter Atle.
Vil du vite mer, kontakt Rune Ranøien, Support gårdstanker og reservedeler – tlf 91739678 rune.ranoien@skala.no.

Nye Alfa Laval TJ40G roterende vasketurbin reduserer syklustider og kostnader
for energi, vann og rengjøringsmidler. Den roterende tankrengjøringsmaskinen
sørger ikke bare for fremragende rengjøring, den renser også seg selv – både
innvendig og utvendig.

Spar tid, vann og kjemi
– 60% raskere og lavere kostnader med TJ40G vasketurbin
Det roterende dysehodet med sender
fire kraftige jetstråler som effektivt rengjør tanken for gjenstridige tankrester.
Alfa Laval TJ40G roterende vasketurbin
rengjør tankene 60 prosent raskere enn
en SSB (statisk vaskekule) dyse, noe
som øker oppetiden i produksjonen.
Ettersom den rengjør raskere, brukes
det mindre vann og mindre rengjøringsmidler, og driftskostnadene reduseres
med opptil 70 prosent.
Designet for høy hygienestandard
Den hygieniske selvrensende konstruksjonen sikrer at vaskeløsningen når
de ytre overflatene til det roterende
dysehodet, samt de kritiske indre komponentene som alle bøsninger, lagre og
indre overflater. Mange detaljer bidrar
til dette, bla små hull i navet, som
sørger for at kjeglen på vasketurbinen
er ren og dermed fjerner rester som
andre systemer ikke kan. Dette minimerer risikoen for produktkontaminering og sikrer høy produktkvalitet.

Selvrensende
konstruksjon

Overlapp sikrer selvrensing
av turbinoverflaten.

Dysenes konkave

Optimalisert rengjøringsmønster
utforming sikrer at
Rensemønsteret til vasketurbinen
dysene effektivt selvbestår av 8 sykluser som blir sukrenses.
sessivt tettere etter hvert som vaskeprosessen utvikler seg, og sikrer full
Små hull i navet sørger for at
dekning og grundig rengjøring. Den
kjeglen på vasketurbinen er ren .
kraftige mekaniske effekten av jetstrømmen sikrer fremragende
Modeller for ulike tankstørrelser
rengjøringsresultater, og krever
Den nye Alfa Laval TJ40G kompletterer Alfa Laval TJ20G.
mindre tid, energi, vann og rengjøringsmidler enn
Begge tilbyr den samme høye rengjøringsstandarden og
sammenlignbare CIP-metoder.
besparelser, sammenlignet med trdisjonelle vasketeknoAlfa Laval TJ40G håndterer krevende tankrester
logier. Alfa Laval TJ40G håndter tanker med kapasiteter
samt faste stoffer opptil 1 mm i rengjøringsvæsken.
mellom 50 og mer enn 500 kubikkmeter, mens Alfa Laval
Dette er spesielt viktig for prosesslinjer som f.eks. i en
TJ20G tanker med 15 og 150 kubikkmeter i størrelse.
bryggeriapplikasjon, hvor vaskeløsningen kan resirkuHar du spørsmål? Kontakt Owe Barsten, tlf: 928 44 308
leres i løpet av rengjøringssyklusen.
eller e-post: owe.barsten@skala.no
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To i ett analyse av råmelk

– BacSomatic analyserer både bakterier og somatiske celler samtidig
Foss presenterer en stor nyhet når det gjelder analyse av råmelk;
BacSomatic er det første integrerte instrumentet for telling av bakterier
og somatiske celler. Nå kan meieriene teste den hygieniske kvaliteten på
innkommende melk, raskt, rimelig og mer automatisk enn før.
Det kompakte og automatiserte BacSomatic
instrumentet tilbyr et raskt
alternativ til manuell analyse eller semi-automatiserte metoder som krever
håndtering av reagenser.
Systemet gir nøyaktige
resultater for bakterietelling og somatisk celle innen
ni minutter (eller to og et
halvt minutt for ensidig celletelling alene). Den praktiske
størrelsen gjør instrumentet
enkelt å bruke de fleste steder.
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Den automatiserte prosedyren reduserer redusere risikoen for avvik pga menneskelige feil.
Det gir nøyaktige resultater for bakterietelling og somatiske celler raskt og nøyaktig.
BacSomatic bruker de samme godkjente metodene som de velkjente BactoScan (bakterietelling) og Fossomatic (somatisk celletelling) melkeanalysatorer.

Etterlengtet løsning
”Mange i meieriindustrien har ventet på en enkel,
alt-i-ett-analysator som dette i mange år,” mener

FOSS markedssjef for meierisegmentet, Peter Juel
Christensen. ”Dette vil gjøre det enklere og mer økonomisk å kvalitetssikre melken i denne delen av forsynings-

kjeden, basert på raske og nøyaktige data om to helt
sentrale hygieneparametere.”
Analysen kan for eksempel bidra til å avgjøre om melkeleveransen er egnet til ost eller smørproduksjon, og
om man skal avvise/skille ut en tankelast for å unngå
kvalitetsproblemer nedstrøms i prosessen.
Brukervennlig og nøyaktig
BacSomatic bruker de samme godkjente metodene som
de velkjente BactoScan (bakterie telling) og Fossomatic
(somatisk celletelling) melkeanalysatorer, men er designet for å være et konkurransedyktig alternativ også for
brukere med testbehov ned til 20 tester per dag.
BacSomatic er bygget på en lang FOSS-tradisjon for
automatisering av analytiske tester. Reagensene kommer ferdig dosert og klar til bruk i et i et lukket posesystem som også gjør at operatøren unngår hudkontakt
med disse. Den automatiserte prosedyren sammen
med ferdigblandede reagenser, sikrer nøyaktig reagensdosering hver gang og reduserer risikoen for avvik

Perfekt avskinning
– og unikt sikkerhetssystem

NOCK avskinningsmaskiner overbeviser med perfekte avskinningsog avsvoringsresultater.
Med utmerket finish øker du fortjenesten, minimerer manuell etterbehandling og sikrer kvaliteten og
utseendet på produktene dine. Du vil kunne kutte
kostnadene og dermed få bedre salgspriser.

Ferdigblandede reagenser, sikrer nøyaktig reagensdosering
hver gang. Reagensene kommer ferdig dosert og klar til bruk i
et i et lukket posesystem som også gjør at operatøren unngår
hudkontakt mot disse.

pga mennesklige feil. Dette gjør BacSomatic til en plattform med svært konsistente resultater.
Instrumentet betjenes av en intuitiv berøringsskjerm,
ingen spesielle ferdigheter eller trening er påkrevd.
En sensor i posen med reagens forteller hvor mange
analyser som det er reagens igjen til. Instrumentet kan
kobles til internett for ekstern ytelsesovervåking, og
er støttet av Skalas serviceapparat i samarbeide med
FOSS sitt globale supportnettverk.
BacSomatic gir meieriindustrien en ny og raskere
metode for å kontrollere melkekvaliteten! Vil du vite
mer om hvordan BacSomatic kan bidra til at du får en
mer effektiv kontroll av råmelken? Kontakt: Erik Eide,
Salgs- og produktansvarlig laboratorie- og analyseutstyr,
mobil 90 59 37 88 erik.eide@skala.no.

Unikt sikkerhetssystem som forhindrer ulykker
Det videreutviklede NOCK IMMEDIATE CUT-OUT®
(ICO) sikkerhetssystemet sørger for høy sikkerhet under betjeningen av åpne toppmaskiner.
Sikkerhetssystemet stopper maskinen umiddelbart
før du kommer nær bladet og transportrullen med
de spesielle sikkerhets innerhanskene.
Solid konstruksjon med
POWER PLATES
Konstruksjonen av NOCKmaskinene skiller seg ut fra
andre produsenters. NOCK
POWER PLATES® garanterer
en utmerket lagersymmetri
og presis og solid feste for
maskinens ulike komponenter. De 15 mm tykke platene
er motstandsdyktig mot
materialtretthet - det gjør
NOCK avskinningsmaskiner
spesielt solide og holdbare.
Vil du vite mer om Nock-maskinene? Ta kontakt
med Leif Ingjer, teknisk support kjøtt- og næringsmiddelindustri hos Skala AS.
E-post: leif.ingjer@skala.no eller tlf.: 413 51 041.
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En beskyttende, usynlig dør
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R-Gate fungerer effektivt i praksis,
løsningen bygger på velkjente fysiske
fenomener:
Bernoullis prinsipp: når gjennomstrømningen av et medium øker, vil
trykket minke, altså når en luft- eller
væskemasse rører seg vil trykket bli
mindre enn om mediet står i ro.
Coanda-effekten: luft eller et annet
strømmende medium vil følge en fast
flate som lufta strømmer langs selv
om platen bøyer seg bort fra luftstrømmen.
R-Gate kan leveres i IP65 utførelse,
vanntett og tilpasset matindustrien.
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– R-gate for å ivareta klimaet i og mellom lokaler

Idéen bak R-gate var å skape et luftforheng som sørger for å ivareta klimaet i og
mellom lokaler der det stilles ulike temperaturkrav. Målet er å skape en beskyttende,
usynlig dør.
Hvorfor R-gate?
Frem til nå har det ikke vært tilgjengelig et luftforheng
som også oppfyller kravet om å ivareta ønsket klima i
lokalene. I kjøle- og frysemiljøer for eksempel, er den
overordnede teknologien hurtigporter. I butikkmiljøer
kreves varmetilførsel under den kalde årstiden, og
under sommerhalvåret må det tas i bruk luftkondisjonering for å ivareta ønsket temperatur.
R-gate er en såkalt sperrevifte som lager et skille mellom to rom. Systemet består av luft og et styreskap, og
henter luft fra rommet det står i.
Fordelene med R-gate er:
• Ingen behov for ekstra varmesupplement
• Lavt energiforbruk under drift, 1,1 kW
• Forhindrer isdannelse i kjøle- og fryserom
• Klima- og sonevern når dørene er åpne
• Stenger ute støvpartikler, innsekter, lukt m.m.
• Hindrer fuktvandring
• Ingen luftfiltre, eksisterende luft resirkuleres
• Minimalt vedlikeholdsbehov
• Tar liten plass, enkel å montere
• Kan integreres med varebeskyttelse
• Bidrar til redusert CO2-utslipp
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Vil du vite mer om R-gate? Ta kontakt med Leif Ingjer,
E-post: leif.ingjer@skala.no eller tlf.: 413 51 041.

t: jannicke.fikkan@skala.
no - mob 916 48 520 eller
besøk skalanetshop.no

R-gate er en såkalt sperrevifte som lager et skille mellom
to rom. Systemet består av luft og et styreskap, og henter
luft fra rommet det står i.

Vi ønsker velkommen
– nye medarbeidere i Skala gruppen
Leif Ingjer (1963) er ansatt som
teknisk support i service og
komponentavdelingen under salg.
Han har jobbet mange år på teknisk
avdeling i Nortura Gol og
samarbeidet som kunde med
Magnus Wahlgren på flere tekniske
prosjekter. Ingjer skal ta imot tekniske kundehenvendelser og koordinere og gjennomføre ettermarkedsoppdrag.
På fritiden er Leif en ihuga Vålerenga supporter.
Veronica Munch Ipsen (1979) er
ansatt som assisterende marketingsjef i HR & Marketingavdelingen.
Hun har en Bachelor of Arts i
journalistikk/PR fra Murdoch
University i Australia, i tillegg til
utdannelse innen grafisk design og
pedagogikk. Veronica har bl.a. erfaring som webredaktør
innen reiselivsbransjen og markedskommunikatør innen
tannimplantat- og motorsportbransjen – alle i Sverige
hvor hun har bodd de siste 11 årene.
Torstein Sletbak Ruud (1976) er
ansatt som prosessingeniør i
prosjektavdelingen. Han er utdannet maskiningeniør på Høyskolen i
Oslo og Akershus men begynte sin
karriere med fagbrev som kokk.
Torstein har også erfaring som KAM
hos Lerøy Sjømathuset AS der han jobbet mot de store
dagligvarekjedene. Han er bosatt på Etterstad i Oslo
der han også har hatt ansvar for større rehabiliteringsprosjekter i sameiet.
Atle Lesund (1963) er ansatt som
salgssjef fisk og fôr. Han kommer
fra stillingen som salgsingeniør på
Xylem Flygt Norge og har jobbet
innen fiskeindustrien i eget foretak.
Atle har også bakgrunn fra rekruttering og lederutvikling og har erfaring
fra salg av Ericsson produkter med gode resultater. Han
er utdannet automasjonsingeniør og kommer opprinnelig
fra Kristiansund.

Marthe Pernille Voltersvik Hernæs
(1988) er ansatt som prosjektleder og
gruppeleder prosess i prosjektavdelingen i Skala med kontorplass i
Oslo. Marthe kommer fra Statoil ASA
der hun det siste året har jobbet som
Lean ekspert. Hun har en master
i petroleumsteknologi og har blant annet erfaring som
brønnleder på Statoils plattform Gullfaks B der hun ledet
vedlikeholdsteam og var en del av plattformens beredskapsledelse. Marthe er en ivrig seiler og bor hele året
ombord i sin båt på Aker Brygge.
Pelle Feldt (1995) er ansatt som
montør i avdelingen service og
montasje i prosjektavdelingen. Han
er utdannet smed som det heter i
Danmark eller sveiser som vi sier
i Norge. Pelle har erfaring fra G.A.
Rustfri som leverer montasje av
prefabrikerte anlegg til matvareindustrien og medisinindustrien i Danmark. Pelle har bakgrunn som speider og
er glad i friluftsliv.
Fredrik Isacsson (1988) er ansatt
som montør i avdelingen service og
montasje i prosjektavdelingen. Han
er opprinnelig svensk statsborger
som har flyttet til Norge med sin
norske samboer. Fredik er utdannet
sveiser og har 10 års erfaring som
prosessmontør fra Vantec System i Gøteborg som leverer
tilsvarende tjenester som Skala til det svenske markedet.
Steinar Jørgensen (1967) er ansatt
som økonomidirektør i Skala og
er en del av ledergruppen. Han er
utdannet siviløkonom og har lang
erfaring fra økonomistillinger blant
annet hos Kværner, PwC og sist som
CFO hos Miros AS. Steinar bor i Drøbak sammen med sin familie som
han også har reist med på en 3 års jordomseiling.
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Med nærmere 200 ansatte som omfatter spesialister innen prosessengineering,
automatisering, robotisering og næringsmiddelteknologi, utgjør Skala Norges ledende
teknologiske fagmiljø innen matvareforedling.
Gjennom Skala får du tilgang til et unikt fagmiljø som kan hjelpe deg å nå dine mål.
Skala er en viktig samarbeidspartner for store deler
av norsk næringsmiddelindustri, og omfatter fagmiljøer for design, prosjektering, bygging og drift av produksjonsanlegg for matvare- og fiskeindustrien.
I over 80 år har vi arbeidet med å gjøre våre kunders
produksjon mer arbeidsbesparende og effektiv.
Vi forener kunnskap om næringsmiddelteknologi,
automasjon og prosessteknikk og tilbyr vi komplette,
integrerte og løsninger hvor prosesskomponenter og
styringssystemer fungerer som en helhet.

Egenproduksjon og internasjonalt nettverk
Årlig designer og leverer vi prosessløsninger til en
verdi av ca 600 mill til norske kunder. Skala har egne
produksjonsenheter i Heimdal, Stjørdal og Lier for
rustfrie produkter, maskinbygging og konstruksjon av
robot- og automatiseringsløsninger.
I kombinasjon med et internasjonalt leverandørnettverk
som blant annet omfatter Alfa Laval, Tetra Pak,
Siemens og ABB løser vi dine teknologiske utfordringer.

Dine mål, vår teknologi
Fredrik Selmers vei 6, Helsfyr
Postboks 83 Økern 0508 Oslo
Tlf.: 23 05 28 00 Telefax 23 05 28 01
www.skala.no

