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▪ Detektions udstyr kan finde eventuelle fremmedlegemer i dine 
produkter, men målingerne kan ikke stå alene

▪ Der skal eksekveres på eventuelle fund

▪ Forskellige håndteringsløsninger belyses, der passer til de aktuelle 
produkt cases

Fremmedlegemehåndtering - introduktion



The Knowledge Transfer Network: Food Sensing Report
https://connect.innovateuk.org/documents/3158891/11298091/Food+Report+Final+Document.pdf/bc5419e2-71ac-419b-be16-97a6a8c0a79e



The Knowledge Transfer Network: Food Sensing Report
https://connect.innovateuk.org/documents/3158891/11298091/Food+Report+Final+Document.pdf/bc5419e2-71ac-419b-be16-97a6a8c0a79e





▪ Detailkæderne og forbrugere oplever fund og risiko for fund, som 
en udfordring –

▪ uanset om det er små stykker hård eller blød plast, metal, eller andet i 
produkterne 

▪ Fund fører typisk til:

▪ Klager

▪ Dekorter 

▪ Tab af tillid, brand image

▪ Tilbagekald, bøder 

▪ Uønsket medie bevågenhed, dårlig omtale

▪ Interne omkostninger

▪ Omlevering

▪ Tab af markeder & markeds adgang

Udfordringer med fremmedlegeme fund i fødevare
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Detektion og håndtering af FO i produktet?

Se

Sensor:
Metal detektor, X-Ray 
eller Vision

Fremmedlegeme-
håndtering



FO håndtering består af flere trin og overvejelser

▪ In-feed til måling –sikre optimal præsentation i forhold til 
sensor.

▪ Out-feed fra måling:

▪ Taktning af produkt og FO efter måling frem til adskillelse af 
FO og Produkt – fx vha. en Encoder.

▪ Præsentation af FO for operatør til: validering, fjernelse og 
efterkontrol eller auto reject

▪ Automatisk reject
▪ Værktøjer til fjernelse af FO – flere hensyn:

▪ Produktet håndteres hygiejnisk.

▪ Beskyttelse af rest produkt under fjernelse af FO.

▪ Undgå for stort produkttab.

▪ Registrering og dokumentation



▪ Lav frekvent forekomst

▪ Automatisk stop – manuel fjernelse 
▪ Hyppigt anvendt til fx metal detektor, X-ray, vision mfl

▪ Fordel ved svært tilgængelig FO 

▪ Fleksibel og relativt billig forudsat operatør er til stede og hurtigt kan løse opgaven

▪ Varianter med hjælpefunktioner hvor udpegning til operatør lettes

▪ Manuel fjernelse guided evt under bevægelse
▪ AR briller - løsninger

▪ Projektion af FO position, - både til fast postion eller under bevægelse

▪ Høj Frekvens

▪ Rejektor systemer
▪ bånd løsninger – i mange varianter

▪ Mekaniske skubbe løsninger – i mange varianter

▪ Robot løsninger - ved høj frekvens af FO
▪ –større fleksibilitet i værktøj – løsningsrum – men dyrere og sværere at implementere

Metoder til effektiv fjernelse af Fremmedlegemer



Bånd Reject systemer 

▪ Push out og bånd løsninger 

▪ simple, billige og ”hurtige” men svær at gøre fin-detaljeret



Robot-løsninger

▪ Delta robot

▪ <=0.3 sekund per opgave

▪ høj præcision ved operationer

▪ håndtere emner med lav vægt og lav vægt af monteret 
værktøj (samlet 1- 8kg).

▪ Gantry robot

▪ Typisk større robotter, der håndterer stor vægt 
på store arealer 

▪ I nogen udgaver kan hastigheder op til 
2500mm/s opnås.

▪ Kan i nogle tilfælde være den ”billigere” løsning. 



Co Worker Robot løsninger

▪ Collaborative (samarbejdende) – fx Universal Robots

▪ Multi-tool (gribe, suge, klippe etc.) 

▪ Hurtige at sætte op og indstille

▪ Faldende pris og lettere installation

▪ Stigende udbud Kompatibel til fødevarer 



Vision – detektion som løsning - case

▪ Når Produkt og fremmedlegeme
bevæger sig for hurtigt for 
operatør overvågning

▪ Vision kan følge med

▪ Vision kan udpege hvor på
båndet fundet er

▪ Lette manuel, eller trigge
automatisk fjernelse



Detektion og udpegning af position



Fedte grever 





Example crate detection of plastic 







Robot arm med sug – grever



Robot arm med sug – kam



Robot arm med sug – kam



Robot arm med sug – bryst



Robot arm med griber - fx trim og delstykker



Moving pointer – manual assist



Moving pointer – manual assist



▪ Økonomi ved forskellige løsninger, størrelsesorden i DKK

▪ Bånd stop 5000 - 25.000

▪ Manual assist, moving pointer 50.000 - 75.000

▪ Fra-sorteringsbånd 50.000 - 200.000

▪ Robot løsninger

▪ 8 kg Industri robot, 6 frihedsgrader 200.000 - 350.000

▪ Gantry robot 75.000 - 150.000

▪ SCARA 200.000 - 350.000

▪ Delta robot 250.000 – 550.000

▪ Collaborativ robot 150.000 – 500.000

▪ + værktøj 

▪ + for Gribe, skubbe, klippe løsninger 5000 - 50.000

▪ + Suge løsninger 50.000 - 350.000 https://coro.etsmtl.ca/blog/?p=55

▪ Sikkerhedssystem for robotinstallation 100.000 – 200.000

▪ Hygiejneinddækning af robot 50.000 – 75.000

▪ Alle estimater er for ny HW, hyldevare SW, exclusiv evt ombygning af  eksisterende linie, opstilling, excl driftsomk.

Omkostning skala ved reject løsning

https://coro.etsmtl.ca/blog/?p=55


▪ Løsninger er ofte linie specifikke, når detektionssystem og rejec-
system ikke er tænkt ind fra produktionsanlægget start design

▪ Simple løsninger med operatør er meget fleksible, men koster lidt 
kapacitet, en udfordring hvis fund frekvens er høj

▪ Bånd løsninger er en mulighed – men sikker fjernelse er et krav, og 
det kan koste lidt produkt, eller om-arbejdning

▪ Robot løsninger er aktuelle når fund frekvens og produkt pris er høj, 
eller når området ikke er bemandet til manuel håndtering, nb krav 
til sikkerhed koster også 

Opsummering



Mere info her: https://www.dti.dk/specialists/plastic-detection-made-easy/39325

https://www.dti.dk/specialists/plastic-detection-made-easy/39325

