Jan Hansson (tv) tillsammans med nord
emballages chefredaktör Bo Wallteg i
samband med en filmad intervju.

Statoil Fuel and Retail
Trepak skräddarsyr fyllningsmaskin åt

UNIKA LÖSNINGAR GER HÖG
KAPACITET OCH FLEXIBILITET
Malmöföretaget Trepak har i dagarna färdigställt en ny Trefill
fyllningsmaskin. Köpare är Statoil Fuel and Retail AB som ska
använda den för fyllning av olika oljor. Maskinen har flera smarta
lösningar som gör att den blir flexibel och har en intressant
kapacitet. Dessutom ger den positiva miljöeffekter.
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Fyllningsdelen
i den nya
maskinen.

et kan vid en första tanken tyckas
att det borde vara lätt att fylla olja
som ju har en smörjande konsistens, men så enkelt är det inte.
En fyllningsmaskin för oljor måste
klara oljor med både hög oc låg viskositet och
dessutom oljor som kan ha olika temperaturer,
det kan vara rumstempererat eller låga temperaturer efter utomhuslagring i cisterner. Det
ställer stora krav på fyllningssystemet.
Fyllningssystemet består av en produkttank
som är utformad för att klara högviskösa produkter, det vill säga den ska se till att mycket
tjocka produkter matas ner så att pumpsystemet
får matning kontinuerligt.
- Fyllningssystemet matas av sex kolvrotorpumpar som klarar både hög- och lågviskösa
produkter, berättar Jan Hansson, vd för Trepak.
Det är mycket kraftfulla pumpar som är konstruerade på så sätt att de kan diskas automatiskt,
så kallad Clean in Place-teknik.
- Det gör att den här maskinen också med
fördel kan användas i livsmedelsindustrin.

SKRÄDDARSYDD RENGÖRING

Ett önskemål som Statoil hade var att man ville
ha ett skräddarsytt sköljningssystem. Trepaks
lösning är ett sköljsystem där man efter att ha
kört en produkt kan skölja ur systemet med en
speciell sköljningsolja mellan jobben.
- Det innebär att de även kan använda blandningen av originalprodukt och sköljmedel som
en alternativ oljeprodukt, säger Jan Hansson.
Det här är viktigt för Statoil ur två synpunkter,
dels är det en miljöfråga, dels är det ofta ganska exklusiva oljor som fylls och det gäller att
ta vara på så mycket som möjligt av den och
dels är det en effektivitetsfråga.
- Sköljningsprocessen sker automatiskt i form
av ett program som styr spolningen av alla de
produktberörda delarna i maskinen, till skillnad
från dagens manuella system. Detta innebär i sin
tur korta omställningar vid byte av fyllprodukt.
Sköljsystemet är en intressant konstruktion
där fyllbryggan rör sig i djupled i maskinen, en
standardlösning på Trepaks maskiner. Fyllbryggan går tillbaka och rengöringen sker ner i en
speciell ränna som samlar upp spillet.

FÖRPACKNINGSINMATNINGEN

En annan speciallösning på maskinen som
ser till att maskinen är unik är förpackningsinmatningen. Här handlar det om tjugoliters
dunkar. De kommer in i själva fyllaren på ett
conveyorband och ”pushas” sidledes in i fyll-

positionen där de positioneras i grupper om
tre dunkar. Dunkarna har en öppning på trettio millimeter och man vill kunna ha ett fyllrör
med så stor diameter som möjligt, i det här
fallet tjugosex millimeter. Det är en väldigt
stor skillnad på fyllkapacitet på ett rör som
kanske är tjugo millimeter jämfört med ett
som är sex millimeter vidare. Problemet med
en stor dunk av det här slaget är att om man
matar in sex dunkar på en gång och toleransen
är två millimeter kan det slå ganska rejält på

de sista dunkarna vilket leder till att fyllröret
inte går i öppningen. Detta undviker man genom att tre dunkar i taget skjuts över på ett
parallellt transportband och där kramas ihop
i ett ”mambagrepp” som man säger internt på
företaget, för att stå riktigt tight vid fyllningen.
- Vi har tack vare denna lösning en fyllning
som pågår under nittiofem procent av maskinens drifttid. Med en traditionell lösning hade
det säkert behövts tio fyllhuvuden för samma
effekt. Vi löser det med ett extra conveyorband.

- Statoil har här investerat i en mycket modern
fyllningsmaskin som ger dem ökad kapacitet,
högre flexibilitet genom snabba omställningar
tack vare rengöringssystemet och dessutom en
maskin som skapar mycket lite restprodukter.
- Samtidigt är det viktigt att berätta att det här
är en Trepakmaskin med unika lösningar som kan
användas i maskiner till andra kunder, avslutar Jan.
Du kan för övrigt se hur maskinen fungerar
och höra en kort intervju med Jan Hansson om du
klickar på filmsymbolen i den digitala utgåvan.
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