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Sammanfattning 

Med DeLavals nya provtagningssystem kommer mjölken färdigblandad i rätt mängd till 
mjölkprovtagaren. Det finns därför ett antal komponenter i nuvarande mjölkprovtagare som inte 
längre behövs. Den nuvarande provtagaren är dessutom onödigt stor, tung och svår att bära av en 
person. Uppgiften var att utveckla och formge en ny mjölkprovtagare, detta löstes genom att 
först ta reda på problemen med dagens mjölkprovtagare och vad som är orsaken till dem. 

Från början fanns det krav på att mjölkprovtagaren skulle fungera för de fem största 
marknaderna: den svenska, danska, tyska, franska och den holländska. Detta reviderades till att 
enbart innefatta den svenska och danska marknaden. 

Efter undersökningen av problemen med dagens mjölkprovtagare gjordes en QFD med 
användarnas önskemål och hur dessa skulle kunna uppfyllas. 

Workshops med brainstorming för idégenerering hölls och därefter 3D-modellerades det fram i 
Solid Edge förslag på sju gripdon, en xy-rörelse, två z-rörelser och två helhetslösningar till 
mjölkprovtagaren. 

Förslag och idéer hämtades också utifrån i form av att Festo kontaktades och även de kom med 
förslag på xy-rörelse, helhetslösning och z-rörelse. 

Resultatet har blivit två förslag till helhetslösningar samt en rekommendation. Av möjliga 
lösningar till gripdon, xy-rörelse och z-rörelse rekommenderas Hangarklon, remdrift respektive 
en parallellogramlyft. 

Valda lösningsmetoder har fungerat väl för detta examensarbete. 
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Abstract 

With DeLavals’ new milk sampling system the milk comes blended and in the correct amount to 
the Milk Sample Recorder. That is why there are a few components in the present Milk Sample 
Recorder that are no longer necessary. The present Milk Sample Recorder is also rather big, 
heavy and difficult to carry by one person. The task was to develop and redesign a new Milk 
Sample Recorder, first step was to analyze the problems and what sources that causes them. 

One of the claims from the start was that the new Milk Sample Recorder should be designed to 
fit DeLavals’ five biggest markets: the Swedish, Danish, German, French and the Dutch. This 
was later changed to only embrace the Swedish and Danish market. 

After investigation of the problems of today’s Milk Sample Recorder a QFD was made with the 
costumers’ requirements and how these would be satisfied. 

Workshop’s with brainstorming was held for generating ideas and followed by 3D modelling in 
Solid Edge. The outcome from this step was seven grippers, one solution for the xy-motion, two 
z-motions and two concepts for the box. 

Festo was also contacted and brought suggestions and ideas of the xy-motion, box and z-motion. 

The result has been two concepts of the entire box and one recommendation. After a close 
inspection and evaluation of possible solutions for grippers, xy-motion and z-motion the 
‘Hangarklon’, belt axes and a parallelogram lift are recommended. 

Chosen methods have worked very well for this thesis work. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Mjölkgårdar runt om i landet och världen skickar en gång i månaden ett mjölkprov från 
varje ko till ett laboratorium för analys av fetthalt, proteinhalt och urea1. Varje prov måste 
registreras och kopplas ihop med rätt ko för att få individuell kokontroll för utfodring och 
avel. I Sverige och Danmark skickas provet till Eurofins som har kommit ut med nya 
provkoppar och rack. 

 

 
Figur 1, schematisk bild av VMS med pågående projekt inringade 

De mjölkgårdar som använder DeLavals mjölkningsrobotar Voluntary Milking System 
(VMS) 2 och Automatic Milking Rotary (AMR) använder en mjölkprovtagare för 
provtagning av mjölk. 

Detta projekt har som syfte att vidareutveckla dagens mjölkprovtagare. Dagens 
provtagare har en viss förbättringspotential (se avsnitt 1.2 Problemdefinition) och på 
grund av två parallella projekt (se Figur 1, ring 1 slutenhet, ring 2 mjölkprovuttag och 
ring 3 mjölkprovtagare, för vidare läsning se avsnitt 4.5 Morgondagens 
provtagningssystem), så kommer mjölken komma färdigblandad och i rätt mängd. Det 
finns därför ett antal komponenter i nuvarande mjölkprovtagare som inte längre behövs. 

Mjölkprovtagaren borde relativt enkelt kunna anpassas till olika sorters provkoppar och 
rack. I Sverige och Danmark används Eurofins för att analysera mjölken och därmed 

                                                 
1 Urea: en kvävehaltig substans som det ej bör finnas för mycket av 
2 VMS och AMR är mjölkningsrobotar där kon går in självmant och mjölkas helt automatiskt 
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används samma provkoppar och rack. Dessa använder sig av streckkod för identifiering 
medan provkopparna på den tyska, franska och holländska marknaden använder sig av 
varierande former av identifiering (delvis maskinellt eller manuellt). 

1.2 Problemdefinition 
Dagens mjölkprovtagare är inte fullt driftsäker av flera anledningar, den är otymplig och 
har vassa kanter, den är komplicerad att underhålla, identifiering sker indirekt samt att så 
kallad ”carry over” kan sker (det vill säga mjölk som hamnar i felprovkopp). 

1.3 Målformulering 
Målet är först och främst att uppfylla kravspecifikationen och att lösa problemen som 
konstaterades under förstudien (se 4.4.1 Problemen med dagens mjölkprovtagare), målet 
är också att konstruera en fungerande mjölkprovtagare i form av en CAD-modell i Solid 
Edge. Den ska vara möjlig att använda och serietillverka samt att i möjligaste mån 
innehålla delar som ingår i DeLavals standardsortiment (dessa hämtas ur SenseiPDM3). 

Det andra målet är att arbetet ska innehålla en sådan teknisk och teoretisk höjd att det 
uppfyller 15 högskolepoäng för årskurs tre på Maskintekniska programmet för 
högskoleingenjörer. 

1.4 Lösningsmetod 
Uppgiften är tänkt att lösas genom att dess funktioner granskas och undersöks om de ger 
mervärde för användarna. Samt om det finns några problem och vad dessa ger för 
konsekvenser. För att få användarnas synpunkter skall semistrukturerade intervjuer ske 
vid studiebesök med kunder på bondgårdar och servicetekniker på DeLaval. Ytterligare 
synpunkter fås från enkäter till VMS-gårdar runt om i landet. 

För att kunna anpassa mjölkprovtagaren till fler marknader än den svensk-danska så skall 
Solution Managers i Norge, Tyskland, Holland och Frankrike kontaktas för att få 
exemplar av dessa marknaders aktuella provkoppar och rack. 

Diskussion och utvärdering av IPU-projektets koncept skall göras med hjälp av Quality 
Function Deployment (QFD) och brainstorming. Brainstorming för utvärdering och 
idégenerering planeras att göras dels mellan författarna och dels i workshops tillsammans 
med DeLaval-anställda. 

När allt förarbete med undersökningen av provtagarens brister och marknadens behov är 
utförda så skall koncept på olika delar och helhetslösningar göras som Solid Edge-
modeller för senare utvärdering med hjälp av Pughs beslutsmatris och diskussioner med 
sakkunniga4. Samtliga resultat och rekommendationer presenteras för uppdragsgivaren 
DeLaval i form av en skriftlig rapport, muntlig presentation samt överlämnande av 
samtliga arbetsdokument i form av bilder, text och CAD-filer. 

                                                 
3 En produktdatabas som används av DeLaval, se mer infomation på: 
http://www.senseipdm.com/senseipdm/vad_ar_pdm.htm#PDM, 30/3-2011 
4 DeLaval-anställda 
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1.5 Kravspecifikation 
 Den nya mjölkprovtagaren skall konstrueras med modultänk för att förenkla 

underhåll (rengöring och service) 

 Provtagaren skall konstrueras för att passa FOSS5 provkoppar och rack (vilka 
används av Eurofins alla laboratorier) 

 Gränssnittet skall passa för 4 mm slang för mjölk, luft och diskvatten samt 
datakabel med Alcom-anslutning 

 ID-system som kommunicerar med VMS, det vill säga de nya provkopparna med 
streckkod skall registreras 

 All elektronik skall uppfylla säkerhetsklassificering IP-656 

 Fungera för DeLavals fem största marknader (detta krav reviderades senare till att 
enbart gälla de svensk-danska provkopparna, se avsnitt 6.1.1 De fem största 
marknaderna) 

 Utvärdera hur många provkoppar som behövs för att räcka till en 
provtagningsomgång 

 80 provkoppar, dvs två rack (120 provkoppar)7 skall provtagaren rymma (baserat 
på ovanstående nämnd utvärdering) 

 Ingen ”carry over” eller stänk vid mjölkdosering 

 Tåla vätska och rengöringsmedel både in- och utvändigt 

 Provkopp skall flyttas till en fast station för portionering av mjölkprov  

 En fungerande prototyp skall tillverkas (detta krav reviderades till att inte 
innefattas i detta projekt på grund av brist på tid) 

1.6 Avgränsningar 
 Elektronik skall ej behandlas 

 Anslutning av silikonslang och Alcomdatakabel på VMSen skall ej behandlas 

 Behöver inte fungera för VMSer äldre än 2007 års modell 

                                                 
5 FOSS är leverantör av laboratorieutrustning 
6 Se avsnitt 5.1 IP-klassning 
7 Se avsnitt 6.1.3 Studiebesök till gårdar kring Enköping 
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2 Teoretisk referensram 

Följande kurser samt metoder har varit till nytta i detta examensarbete. 

2.1 Kurser 
HM1000 Material och produktion 1 

Under kursen erhölls grundläggande kunskaper i Materiallära och tillverkningsteknologi. 
Kunskaper om hur material reagerar denna korrosiva miljö liksom olika tillämpbara 
tillverkningsmetoder har varit av vikt vid materialval. 

HM1003 Material och produktion 2 

Fortsättningskurs på HM1000. 

HM1009 Industridesign med färg och form I 

En introducerandes kurs i industridesign som gav kunskaper om färg och form och om 
industridesigners roll i produktutvecklingsprocessen. Övningar i skissteknik och 
skapandet av modeller, samt insikten av dess vikt, har varit givande vid 
konceptgenerering för att illustrera olika alternativ för utvärdering och val för vidare 
arbete. 

HM1018 Innovations- och designmetodik 

Kursen har varit givande på så sätt att den gav verktygen för att identifiera problem och 
översätta kundönskemål till mätbara parametrar. Utöver det gavs kunskaper om idé- och 
konceptgenerering liksom utvärdering av dessa. 

HM1011 Ergonomi i produktutvecklingen 

En inblick i belastningsergonomi erhölls. Vikten av att konstruera smart för användaren 
som är i fokus förstods och har varit en viktig del av detta examensarbete. 

HM1002 Datorbaserade designverktyg 

En introducerande kurs i hur 3D modellerande i Pro/Engineer går till. Kursen gav inblick 
i enklare Solidmodellering, montage liksom ritningsframställande. Utöver detta 
introducerades även Adobe Photoshop och Illustrator, vilket har varit till stor nytta vid 
bildbehandling och illustrationer till rapport och presentation. 

ML2201 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 

De kunskaper som varit till mest nytta ur denna kurs har varit lärdomen att nyttja 
gränssnitt för samordnat konstruktionsarbete mellan flera deltagare och att strukturera 
och dokumentera en större CAD-uppgift samt att skapa plåtdetaljer och ritningar. 

HM1015 Integrerad produktutveckling 

Ett stort projekt genomfördes i samarbete med DeLaval. Projektet gav lärdom om hur 
längre projekt bedrivs och hur det är att utföra ett uppdrag åt ett företag. Då 
examensarbetet utförts på samma företag har de kontakter och kunskaper som förvärvats 
under kursens gång varit värdefulla i examensarbetet. 
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HM1010 Konstruktionselement 

Denna kurs gav förståelse för hur dimensionering och urval via katalogmaterial och 
standards skall göras. Kursen gav även kunskaper i hur strukturerad och metodisk 
bedömning av konstruktionselement skall göras. 

HM1006 El- och styrteknik 

Denna kurs gav inblick och förståelse för el- och styrteknik, exempelvis för att säkerställa 
positionering. 

HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 

De kunskaper som förvärvades rörande mätteknik, modulindelning och monteringsteknik 
har varit värdefulla vid mätning av komponenter, val av modulariseringar och val av 
fästelement och utformning med avseende på montering. 

2.2 Metoder 
Nedan listas de metoder som har används för att lokalisera de kritiska faktorerna i dagens 
mjölkprovtagare, se förbättringspotentialen, möjligheterna och för att generera idéer samt 
att utvärdera och bestämma lösningsförslag. 

2.2.1 Marknadsundersökning 

Studiebesök har gjorts till Hamra, Isby, Andersta samt Mälhammar Gård. Vid Hamra 
Gård spenderades en heldag tillsammans med dess personal för att uppleva arbetet på en 
bondgård. 

Isby Gård, Andersta Gård och Mälhammar Gård kring Enköping besöktes tillsammans 
med servicetekniker Mats Forsberg, iakttagelser gjordes och frågor ställdes till de 
verksamma kunderna. Samliga tre gårdar är testgårdar för DeLaval, eftersom de är de 
första att testa DeLavals nya produkter ser de snabbt dess svagheter och problem. 

Skillnaden mellan Hamra Gård och de andra testgårdarna är att Hamra utför de allra 
tidigaste testerna och försöken medan de övriga gör de slutgiltiga testerna innan DeLaval 
släpper sina produkter på marknaden. 

Enkäter skickades ut till VMS-gårdar runt om i landet och till Eurofins i Jönköping, 
frågorna finns sammanställda i appendix. 

DeLavals Solution Managers i Norge, Tyskland, Frankrike och Holland kontaktades för 
att få information om respektive marknads aktuella koppar och rack. 

2.2.2 Quality Function Deployment 

Quality Function Deployment (QFD) utgör grunden till konceptgenereringen, steg ett är 
att reda ut vad som ska utvecklas och steg två hur det ska se ut och fungera. 

Människans kognitiva förmåga gör att vi tar till oss användarnas önskemål (vad som skall 
designas) och ger dem form (hur de skall se ut). Dessa bilder hänger sedan kvar, vi blir 
låsta vid dem och har svårt att tänka i nya banor. QFD-processen hjälper till att övervinna 
dessa kognitiva hinder. 
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Vad som också är viktigt är att reda ut exakt vad användarönskemålen är. Om ett 
önskemål är att en skåpdörr ska vara ”enkel att öppna”, vad betyder ”enkel” i det här 
fallet? Att det krävs lite kraft? Att det går snabbt? Eller någonting annat. 

 
Figur 2, Quality Function Deployment8 

 

En fullständig QFD består av åtta steg (se Figur 2 för att se var de respektive stegen är i 
matrisen): 

Steg 1: Identifiera användarna (tänk inte bara på kunden utan också på servicetekniker 
och tillverkare etc. alla som på något sätt kommer i kontakt med produkten) 

Steg 2: Vad vill användarna ha? (i form av egenskaper) 

Steg 3: Vem vs vad (viktning mellan steg 1 och 2) 

Steg 4: Hur tillfredsställd är kunden nu? 

Steg 5: Hur ska användarnas önskemål mötas? (Teknisk lösning eller specifikation) 

Steg 6: Bestämma relationen mellan hur och vad (steg 2 och 5; stark, mellan, svag eller 
ingen relation) 

Steg 7: Sätta upp målvärden för lösningar och specifikationer 

Steg 8: Identifiera relationen mellan egenskaperna (negativ eller positiv eller till och med 
stark negativ och positiv) 

(Ullman, 2003, s. 111-135) 

2.2.3 Brainstorming 

Metoden är i huvudsak en gruppaktivitet för att generera och utveckla olika koncept. 
Brainstormingens styrka är att deltagarna har olika erfarenhet och bakgrund och därmed 
betraktar problem olika, vilket genererar flera unika idéer för hur problem skall angripas 
                                                 
8 Ullman 2003 
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och lösas. Utvärdering av idéer sker efter brainstormingens slut för att inte stänga ute 
några idéer och tankar. (Ullman 2003, s. 157 f.) 

2.2.4 Workshop 

En workshop är en form av möte där deltagarna förväntas vara aktiva, den som håller i en 
workshop, facilitatorn, har inte samma roll som en ordförande i andra typer av möten. 
Facilitatorn ska leda mötet och samtidigt ha en neutral inställning till innehållet 
tillskillnad från en ordförande som ”äger” resultatet från mötet och då inte kan vara 
neutral. Facilitatorn ska lyssna aktivt, ställa frågor, vara lyhörd, tillämpa metoder och 
tekniker och bygga konsensus kring resultatet. 

Målet med en workshop är att generera många lösningar till ett problem, processen kan 
användas inom alla möjliga områden: produktutveckling, verksamhetsplanering, 
processutveckling, målsättning, åtgärdsplanering, riskhantering och kravhantering med 
mera. 

Det finns flera olika tekniker att använda sig av, den som används är den som passar bäst 
för antalet deltagare samt syftet med workshopen. (Forsberg 2009, s. 8, 13, 57-83) 

2.2.4.1 Bikupan 
Bikupan är en workshopsteknik som bygger på brainstorming, skillnaden är att deltagarna 
delas in i grupper om två eller tre personer istället för att brainstorma i en enda stor grupp. 

Facilitatorn presenterar bakgrunden och ställer en nyckelfråga som deltagarna får fundera 
kring var för sig och skriva ner på en post-it-lapp (ett förslag per lapp). Sedan sätter de 
sig två och två och förklarar sina förslag för varandra, det är viktigt att de verkligen 
förstår varandra. 

Lapparna samlas ihop i högar med de bästa förslagen överst, facilitatorn tar den översta 
lappen från vardera bikupa och ber deltagarna att läsa upp det som står. Innehållet från 
post-it-lapparna förs över till ett blädderblock eller whiteboard-tavla. 

Viktigt att tänka på är att endast ta en lapp i taget annars blir det lätt kaos och att se till att 
alla deltagare har förstått idéerna/lösningarna. En sak till att tänka på är att inte släppa 
upp för många lappar, efter ett visst antal är det ”fullt” så om deltagarna har fler bra idéer 
som de vill ha upp så måste en annan tas bort, detta är ett enkelt sätt att få bort ”dåliga” 
förslag. (Forsberg 2009, s. 62 f.) 

2.2.5 Pughs beslutsmatris 

Pughs beslutsmatris är ett verktyg för att utvärdera hur olika koncept tillfredsställer 
ställda kriterier jämte en gemensam referens. Kriterierna viktas beroende på hur viktiga 
de är för produkten/användaren.  För varje kriterium definieras ett koncept som sämre, 
jämbördig eller bättre än referensen, detta med ett – (minus), 0 (nolla) eller + (plus) som 
multipliceras med viktning och därmed blir ett siffervärde. Resultatet från varje kriterium 
adderas och utgör beslutsunderlag till vilket/vilka koncept som är värda att gå vidare med. 
(Ullman 2003, s.185 ff.) 
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3 IPU 

Som förarbete till detta arbete har tolv personer under ett halvår utfört ett arbete i kursen 
Integrerad Produktutveckling (IPU, 15 högskolepoäng). Den gruppen hade vid halva 
tiden sju förslag till mjölkprovtagaren. DeLaval utvärderade dessa och bestämde att 
Milkomatic och Simplex skulle kombineras och det bästa av de två skulle gå vidare till 
Simplomatic. 

Här följer korta beskrivningar av Milkomatic, Simplex och Simplomatic: 

 

Milkomatic (Figur 3) baseras på dagens mjölkprovtagare men har 
plats för tre rack (istället för två och ett halvt) vilket innebär 180 
koppar. Skillnaderna mellan dagens mjölkprovtagare och 
Milkomatic är att kanterna är rundade, locket har en tåligare ram för 
att inte gå sönder lika lätt, glaset är välvt för att eventuell kondens 
skall rinna utefter sidorna, en ställning med saxben finns 
fastmonterad på undersidan för ergonomisk arbetshöjd samt hjul för 
att dra Milkomatic som en kabinväska. 

 

Simplex (Figur 4) baseras även den på dagens mjölkprovtagare (precis 
som Milkomatic), den har plats för tre rack (180 koppar) och har en 
station för fyllning av mjölk och streckkodsavläsning. Den har två 
stora hjul för att kunna transporteras som en kabinväska. 

 

Simplomatic (Figur 5) är resultatet av Milkomatic och Simplex 
tillsammans. Till utformningen ser den väldigt mycket ut som 
Milkomatic med sina rundade hörn och det stora transparanta locket 
med förstärkta kanter. Glaset i locket har ändrat form för bättre översikt, 
en gasfjäder har tillkommit samt en kabelstege för kablarna ut till x-
rörelsen och positioneringen av munstycket sker med trapetsskruvar. En 
pall som också skyddar mot skadedjur har lagts till samt ett hål i 
bakstycket för att fälla in sladdar och slangar inne i provtagaren när den 
inte används. Det som är hämtat från Simplex är att den nu innehåller 
en station för fyllning av mjölk samt registrering av streckkod. 

 

Sockerbiten (Figur 6) har plats för tre rack på höjden och är tänkt att 
hängas upp på VMSen. Racken placeras i Sockerbitens vänstra sida 
och det översta racket skjuts sakta över till den högra sidan i takt 
med att en släde men scanner och portioneringsmunstycke rör sig 
över kopparna och registrerar, fyller kopparna med mjölk samt sätter 
på locket till provkopparna. När ett rack har fyllts befinner det sig 
helt och hållet i den högra sidan och med hjälp av en fjäder åker det 
ned ett snäpp och ger plats för nästa rack. 

Figur 3, Milkomatic 

Figur 4, Simplex 

Figur 5, Simplomatic
 

Figur 6, Sockerbiten 
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Efter halva tiden fick 13-gruppen besked om vilka koncept de skulle arbeta vidare med 
samt vilka detaljlösningar som verkade mest tillämpbara. 

Sju koncept kring gripdon togs fram, här följer korta beskrivningar av 
tre av dem. 

 

Koncept C (Figur 7) har fyra armar som vrids och greppar tag under 
provrörets kant. Armarna är mekaniskt kopplade till en och samma 
servomotor. Detta medför exakt precision och hindrar att armarna 
kommer i ofas. Armarna tillverkas i metall och kroppen i en polymer. 
Kugghjul i nylon ger goda smörjegenskaper utan fett. 

 

Koncept F (Figur 8) har en lyftkropp som är tillverkad av elastomer 
och de längsgående lyftkrokarna av metall. Krokarna är belagda för 
att minska friktionen gentemot ringen. Den yttre ringen skjuts ner 
över de fyra lyftkrokarna, dessa böjs då inåt och nyper tag i provröret. 
Krokarna är utsvängda på yttersidan för att förhindra att dessa viks 
och hamnar i provröret. Provrörets lyfts upp och förs till stationen 

där proceduren sker omvänt. 

 

Koncept G (Figur 9) är helt mekaniskt och kan greppa och hålla fast 
provröret i den ena rörelsen, medan den andra rörelsen tvingar ut klorna 
och släpper provröret. Denna lösning innebär att en tryckande rörelse 
måste tillföras ovan eller underifrån.  Tillverkas med fördel av befintliga 
detaljer vilket minimerar tillverkningskostnaderna. 

 

Även kring stationslösningen togs det fram ett antal koncept kring men 
eftersom detta arbete inte har hämtat någonting från dem så beskrivs enbart den 
slutgiltiga stationslösningen. 

 

När gripklon kommer till stationen med en provkopp trycker den in en 
skärm samtidigt som portioneringsmunstycket fälls ut och placeras i 
koppen, se Figur 10 för illustration. 

Fördelen med detta förslag är att eventuellt stänk från munstycket 
hamnar i provkoppen och när munstycket rengörs så befinner den sig 
inne i stationen så att diskvattnet rinner ut genom en avrinningsränna. 

Figur 7, koncept C 

Figur 8, koncept F 

Figur 9, koncept G

Figur 10, station 



Examensarbete        Tim Edlund 
Mjölkprovtagare för VMS       Christina Lesander 
Maskinteknik – Innovation & Design, KTH     1 juli 2011   

   

 12 

4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs företaget, miljön som mjölkprovtagaren ska användas i samt 
dagens och morgondagens provtagningssystem. 

4.1 Företaget 
DeLaval är ett 128 år gammalt företag inom mjölkningsindustri, historien börjar med 
Gustaf de Laval som 1878 får patent för separatorn. 1883 startar han företaget AB 
Separator (som senare blir DeLaval). Företaget har idag 4 400 anställda på 100 
marknader över hela världen och levererar hälften av all mjölkningsutrustning.9 

4.2 Hamra Gård 
Hamra Gård är en försöks- och visningsgård för DeLaval, köpt av Gustaf de Laval 1894. 
Idag drivs Hamra Gård som ett dotterbolag till DeLaval, det sysslar huvudsakligen med 
mjölkproduktion men har också växtodling, maskinpark, skog, stenbrott och en 
konferensanläggning bland annat.10 

4.3 Miljön 
Miljön som mjölkprovtagaren skall vistas i är mycket krävande, med stora 
temperaturskillnader och en ofta mycket fuktig luft med damm, insekter och andra 
partiklar i, även gnagare vistas i miljön och kommer i kontakt med mjölkprovtagaren.11 

Förflyttningen kan ske aningen ovarsamt, därför är robusthet mycket viktigt. 

4.4 Dagens mjölkprovtagare 
Då provtagningen endast sker en gång i månaden förvaras ofta provtagaren någon 
annanstans än i anslutning till VMSen. Det kan vara uppe på en hylla, i en trälåda i 
ladugården, i ett förvaringsutrymme eller så transporteras den mellan gårdar då bönder 
ibland delar på en och samma provtagare eller, som i fallet i Danmark, ägs av en 
organisation som transporterar provtagaren mellan gårdarna. 

 

       

 

                                                 
9 DeLaval.se 2011-06-13 
10 DeLaval.se 2011-06-13 
11 DeLaval-anställd 
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Figur 11, VMS 

 
 

Figur 12, slutenhet 

När kon mjölkas samlas mjölken upp i VMSens (Figur 11) slutenhet ( 

Figur 12), efter mjölkningen blandas mjölken med hjälp av ett blandningsrör som 
pumpar runt mjölken. Under tiden som mjölken pumpas runt så tas en liten mängd mjölk 
ut som skickas till mjölkprovtagaren (Figur 13). 

För att mjölkprovet ska bli representativt så går det inte att ta ut ett mjölkprov enbart vid 
ett tillfälle under mjölkningen; mjölken har olika kvalitet och fetthalt i juvrets olika 
kammare, kommer med olika flöden samt i olika mängd. Mjölken skall också hanteras 
varsamt då mjölkfetterna annars slås sönder och mjölken härsknar snabbare. 

Detta resulterar i att cirka en halv liter mjölk skickas till provtagaren och samlas upp i en 
behållare i bakstycket (Figur 14) där mjölken blandas om och skickas vidare till 
provkopparna via en silikonslang. 

 

 
Figur 13, dagens mjölkprovtagare 
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Figur 14, i provtagarens bakstycke 

Slangen förs ut till provkopparna med hjälp av trapetsskruvar (Figur 15), i och med detta 
används en lång slang med en vinda och en fjäder som rullar upp slangen när 
portioneringsmunstycket förs tillbaka till utgångsläget. 

 
Figur 15, portioneringsmunstycke och trapetsskruvar 

 

Idag sker identifieringen av mjölkkopparna enbart med hjälp av positioneringssystemet, 
det betyder att användaren måste vara noggrann med att placera racket rätt i provtagaren. 
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4.4.1 Problemen med dagens mjölkprovtagare 

I Tabell 1 ses de konstaterade problemen samt dess orsaker och följder. 

 Problem  Orsak  Följder Ytterligare följder 

1 Ej driftsäker a Långa slangar 
i Trasslande slangar  

  b Transport av slangar 

  c Ventiler ii Förstör slangar  

  d Felpositionering iii 
Mjölk hamnar utanför 
kopp 

Carry over 

  e Ej tät konstruktion iv 
Vätska, partiklar och 
skadedjur kan ta sig in 

 

2 Carry over f 
Mjölk kvar i VMSens 
samplingssystem 

v Mjölk i nästa kopp Ej driftsäker 

  g 
Kvar bliven mjölk i 
behållare 

  h Tryckluft vi Stänk omkring munstycke  

3 Personskador i Vassa hörn och kanter vii Skärsår  

  j Stor och tung viii Belastningsskador  

4 
Svår att 
underhålla 

k 
Många och tunna 
slangar 

ix  Ej driftsäker 
  l Trångt 

  m Saknar moduler 

5 
Identifiering 
sker indirekt 

n Kan ej läsa streckkod x 
Stor risk för fel 
identifiering 

 

Tabell 1, problem, orsak och följder 

Dagens mjölkprovtagare är inte optimal bland annat på grund av silikonslangar som kan 
trassla och ventiler som kan klämma sönder silikonslangarna. ”Carry over” är mjölk som 
hamnar i fel provkopp, detta sker i provtagarens uppsamlingsbehållare, då det inte går att 
säkerställa att all mjölk har kommit ut ur behållaren och därmed hamnar i nästa provkopp. 

En till källa till ”carry over” är mjölk som blir kvar i VMSens samplingssystem 
(pumphus och anslutningar). En annan negativ aspekt är att överbliven mjölk returneras 
till VMSen (vilket den inte får göra på vissa marknader på grund av striktare hygienkrav 
för livsmedel). 

Vid doseringen av mjölken kan det stänka kring munstycket, framför allt när den sista 
mjölken i slangen blåses ut med tryckluft. Ett ibland förekommande problem är när 
trapetsskruvarna inte hålls rena eller smörjs så tappar stegmotorerna pulser som leder till 
felpositionering och upptäcker inte detta på grund av att systemet saknar återkoppling.  

Då mjölkprovtagaren är tillverkad i rostfri plåt finns det vassa hörn som är lätta att skära 
sig på samt gör den tung. Den är också förhållandevis stor och kantig med en puckel 
ovanpå, vilket gör den svår att stapla samt transportera av en person. 
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Locket och andra glipor i konstruktionen håller inte tätt mot vätskor, partiklar och 
gnagare som kan komma in i provtagaren. Det finns inget givet utrymme för slang och 
kablar så de läggs ofta i lådan och locket pressas ned vilket ger ett snett och sprucket lock 
som följd (Figur 16). 

 
Figur 16, kablar i kläm 

Utrustningen är även svår att underhålla med avseende på service; det är svårt att byta 
slangar och andra delar i provtagaren. Ytterligare problem för att kunna använda samma 
provtagare i flera länder är att de skickar sina mjölkprover till olika laboratorier som 
använder provkoppar och rack i varierande storlek och form. 
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4.5 Morgondagens provtagningssystem 

 
Figur 17, schematisk bild av VMS med pågående projekt inringade 

Parallellt med detta projekt sker två andra projekt vars syfte är att öppna upp för fler 
marknader, genom att uppfylla strängare hygienkrav för livsmedel, och för att underlätta 
för olika provtagningsenheter. Det första projektet handlar om att varsamt blanda om 
mjölken redan i slutenheten (ring 1 i Figur 17), det andra projektet är ett mjölkprovuttag 
(en ventil med pumpar ring 2) som ska portionera ut rätt mängd till 
mjölkprovtagarenheterna: OCC (Online Cell Counter), Herd Navigator och 
mjölkprovtagaren (ring 3). 
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Detta innebär att mjölkbehållaren och en del ventiler kommer att kunna uteslutas i den 
nya mjölkprovtagaren. Tackvare att rätt mängd mjölk kommer till mjölkprovtagaren så 
kommer det inte att behövas returneras mjölk vilket ytterligare reducerar slangar och 
ventiler. 

  
Figur 18, Eurofins nya koppar och rack 

 

Eurofins nya koppar och rack (som tillverkas av FOSS, Figur 18) har streckkoder, dessa 
vill DeLaval använda sig av för att få en säkrare koppling mellan ko och mjölkprov och 
således inte bli beroende av positioneringssystemet vid associering av mjölkprov och 
kopp. 
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5 Fakta 

Nedan beskrivs den fakta som har tagits fram under projektets gång och som legat till 
grund för idégenerering och beslut. 

5.1 IP-klassning 

För inkapsling av elektroniska komponenter i krävande miljöer används IP-klassning. 
Krävande miljöer anses där damm, fukt, vatten och korrosiva ämnen förekommer och kan 
tränga in. IP-65 står för den högsta dammtätheten och den näst högsta vattentätheten.12 Se 
appendix för mer detaljerad information. 

5.2 Provkoppar och rack 
Under marknadsundersökningen undersöktes DeLavals försäljningssiffror för att få fram 
de tre till fem största marknaderna för att sedan anpassa mjölkprovtagaren för dessa 
marknader. 

De största marknaderna är Sverige, Danmark, Tyskland, Holland och Frankrike. Av dessa 
har Danmark och Sverige gemensam standard för koppar. 

5.2.1 Svenska och danska provkoppar 

De svenska och danska provkopparna är förpackade i rack som rymmer 60 provkoppar 
vardera (sex rader om tio), se Figur 19. Till varje provkopp finns ett separat lock som 
sätts på efter provtagning. 

 

 
Figur 19, svensk-danska provkoppar 

                                                 
12 http://www.sp.se/sv/index/services/ip/Sidor/default.aspx, 28/3-2011 finns även i appendix 
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5.2.2 Tyska provkoppar 

De tyska provkopparna är förpackade i en stålram om 70 provkoppar (sju rader om tio) 
som står i en plastask, se Figur 20. Till varje provkopp finns ett separat lock som sätts på 
efter provtagning. 

 

 
Figur 20, tyska  provkoppar 

5.2.3 Holländska provkoppar 

De holländska provkopparna är förpackade i en plastask som rymmer 100 provkoppar, tio 
löstagbara rader om tio provkoppar, vardera rad är märkt med en röd bricka som är läsbar 
med en scanner i ena gaveln (Figur 21). På respektive provkopp finns ett lock som viks 
upp vid påfyllning, men som ej går att ta bort helt. 
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Figur 21, holländska  provkoppar 

5.2.4 Franska provkoppar 

De franska provkopparna är förpackade i en stålram som rymmer två rack om 50 provrör 
(fem rader om tio), se Figur 22. Till varje kopp finns ett separat lock som sätts på efter 
provtagning. 

 
Figur 22, franska provkoppar 
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5.2.5 Sammanställning och slutsats av provkoppar och 
rack 

Nedan följer en sammanställning över rackens och provkopparnas dimensioner, se Tabell 
2 och Tabell 3: 

Dimensioner provkoppar 

Land Diameter [mm] Höjd [mm] 

 Kropp  Krage *höjd Utan lock Med lock 

DE 31 26*10 104 109 

NL Äggform (25x29) 30*14 68 69 

FR xx13 xx xx xx 

DK & SV 27 29*2,5 75,5 76,5 

Tabell 2, dimensioner för provkoppar 

Dimensioner Rack 

Land Ask [mm] Rack med provkoppar 

 Längd Bredd höjd Längd Bredd Höjd 

DE 388 290 131,5 362 255 107 

NL 485 380 90 361 40 77,5 

FR xx xx xx xx xx xx 

DK & SV - - - 335 209 77 

Tabell 3, dimensioner för rack 

Kopparna och handhavandet av dem skiljer sig mycket åt mellan länderna. Därför har 
projektet avgränsats till att enbart beröra de svensk-danska kopparna, för utförligare 
resonemang se avsnitt 6.1.1 De fem största marknaderna. 

                                                 
13 Uppgift saknas men beskrivning och bild finns i avsnitt 5.2.4 Franska provkoppar 
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5.3 Positioneringssystem 
För positioneringen av gripdon för provkoppar har olika typer av sätt att utföra linjära 
rörelser granskats. Med ståndpunkten att försöka hålla motorerna fastmonterade har ett 
par intressanta alternativ granskats. 

5.3.1 Trapetsskruv 

Trapetsskruv (Figur 23) används i huvudsak som matarskruv. Det som är unikt för denna 
gänga är att den har en mycket mindre spänningsanvisning än andra traditionella 
maskingängor, vilket gör den lämplig om förbandet utsätts för stötar eller skall röra på sig 
under belastning. (Olsson 2006, s. 62). 

 

 
Figur 23, trapetsskruv14 

Positivt 

 Enkel och robust konstruktion 
 Få rörliga delar – enbart trapetsstången roterar och behövs lagras 
 

Negativt 

 Låg hastighet 
 Låg intermittens15 
 Kräver smörjning 
 Låg verkningsgrad, 30-40%16 

Punkterna utan annan referens är citat från Mekanex17 

                                                 
14 Joyce: http://www.joycedayton.com/Products/Screws_Nuts_Flanges/ 
15 Ej bra vid stötvis körning 
16 Precision Screw Thread Corp.: http://www.precisionscrewthread.com/lead-screws-trapezoidal.html 
17 Mekanex: http://www.mekanex.se/produkter/sken/se-trapetsskruvar.shtml 
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5.3.2 Kuggrem 

Kuggremsdrift består av en rem med tandad profil för att kunna indexeras, således slirar 
den inte och förspänningskraften i remmen kan hållas låg och verkningsgraden är hög, ca 
98 procent18. En illustration av kuggremsdrift kan ses i Figur 24 som illustrerar hur två 
remhjul binds samman med en kuggrem.  

 

 

Figur 24, kuggrem19 

                                                 
18 Roymech: http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Drive/Timing_belts.html 
19 Direct Industry: http://www.directindustry.com/prod/browning/synchronous-belt-drives-15926-
35163.html 
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Figur 25, detaljbild av kuggrem20 

En kuggrem består av en elastom som omsluter en ingjuten stum kord som har till uppgift 
att överföra dragbelastningar, en slityta för att öka livslängden samt en skyddande utsida. 
Korden är vanligtvis tillverkad av stål, aramid- eller glasfiber, material med väldigt låg 
benägenhet att töjas och elastomer av exempelvis gummi, neopren, polyuretan eller 
polyklorpropen beroende på användningsområde. En slityta, vanligtvis av textil är 
ingjuten närmast den yta som ligger an mot remhjulen, samt en skyddande utsida mot 
väta, olja, och i övrigt ogynnsam miljö. Se Figur 25 för illustration hur en kuggrem är 
uppbyggd. Fakta och bild hämtad från gates.com21.  

Denna rem kombineras sedan med remhjul av önskvärd storlek och material beroende på 
användarens behov i form av korrosionsbeständighet, överförbart moment och hastighet.  

Summering av kuggremmens egenskaper: 

Positivt 

 God precision - inget glapp med stum kord och förspänd rem (Gustavsson från 
Festo) 

 Ingen smörjning – går torrt (Gustavsson från Festo) 
 Hög verkningsgrad - ca 98%22 
 Hög hastighet23 
 

Negativt 

 Fler rörliga delar än trapetsstång – alla kuggrems- och spännremshjul bör vara 
lagrade. 

                                                 
20 Gates:  http://www.gates.com/facts/documents/Gf000287.pdf 
21 http://www.gates.com/facts/documents/Gf000287.pdf 
22 Roymech: http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Drive/Timing_belts.html 
23 Broschyr från Festo ”Highlights 2011”, electrical axis ELGR 
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5.3.3 Kulskruv 

Kulskruvens funktion är lik trapetsskruven, där en roterande rörelse av en axel ger en 
linjär förflyttning. Det som skiljer dessa två åt är i huvudsak att i en kulskruv är 
glidfriktionen ersatt med rullfriktion av kulor som sitter i ett spel mellan skruv och mutter, 
likt ett kullager, vilket reducerar friktionskraften. Figur 26 är en illustration av principen. 
Ingången respektive utgången på ändarna av muttern är sammanfogade med varandra och 
har en transportbana för kulorna som gör att de kulor som rullat över med muttern matas 
fram framför muttern igen. 

 
Figur 26, kulskruv ur Olson, 2006 

Kulskruven används när mycket hög precision och minimalt glapp erfordras, exempelvis 
CNC-maskiner, monteringsutrustning och flygplan. 

Positivt 

 Mycket god precision 
 Hög verkningsgrad 

 

Negativt 

 Dyr 
 Kräver smörjning 
 Känslig för moment över axel 

(Olson 2006, s. 172 f) 
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5.4 Linjärlagring 
Här nedan beskrivs tre olika bussningar; kulbussning, smord och osmord glidbussning. 

5.4.1 Kulbussning 

I Figur 27 ses en kulbussning, en kulbussning har en enkel konstruktion som tillåter både 
rotations- och axialrörelse med en låg friktion (Olsson 2006, 171 ff). 

Dessa används vid enklare konstruktioner där kraven på bärighet och livslängd inte är så 
höga (aratron.se24). Till dessa lager finns det axialtätning som tillval för att hålla väta och 
smuts ute. 

 
Figur 27, kulbussning25 

Positivt 

 Enkel konstruktion 
 Låg friktion 

Negativt 

 Låg bärighet 
 Låg livslängd 

 

                                                 
24 Aratron: http://www.aratron.se/kul-och-glidbussningar 
25 http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/49/494572/product/494572_61f784494e9d6e52894fa3af949 
cae63.jpg 
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5.4.2 Glidbussning 

Det finns två olika typer av glidbussningar; smorda och osmorda, Figur 28 visar 
glidbussningens utformning. 

 
Figur 28, glidbussning, ur Olsson 2006 

5.4.2.1 Smorda 
Smorda glidlager klarar högre laster än osmorda och är oftast tillverkade i någon typ av 
metall, för att av klara uppkomna temperaturer. Metallen måste också vara tillräckligt 
mjuk för att få bra kontakt mot axeln. Denna typ av glidlager brukar ha en anläggningsyta 
som är mönstrad, för att smörjmedlet skall fördelas jämnt över ytan och stanna kvar i 
lagret. (Olsson 2006, s. 177) 

5.4.2.2 Osmorda 
Principen är den samma som för de smorda glidbussningarna, men det finns inget 
smörjmedel involverat. En lagringstyp som är billig och användbar när kraven på 
lagringen är lägre. Fördelen med denna typ av lagring är att inget smörjmedel används 
vilket innebär klibbfria ytor som smuts inte fastnar på samt att de är underhållsfria. 
Dessutom är konstruktionen mycket enkel, såsom Figur 28 illustrerar. 

För att ett glidlager skall fungera tillfredsställande så behövs låg friktion och liten nötning. 
Detta får man genom att välja en geometri och ett material hos glidlagret som lämpar sig 
för ändamålet. (Olsson 2006, s. 176 f) 
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6 Genomförande 

Nedan redogörs resultaten från genomförande av marknadsundersökningar, utvärdering 
av IPU-koncept, QFD och Workshop. 

6.1 Marknadsundersökning 
Tre olika marknadsundersökningar har genomförts i form av undersökning av de fem 
största marknaderna, studiebesök, enkäter utskickade till VMS-gårdar samt frågor till 
Eurofins. 

6.1.1 De fem största marknaderna 

Efter grundlig genomgång av de fem största marknaderna insågs det att kopparna och 
racken skiljer sig alldeles för mycket åt för att kunna göra en bättre provtagare än dagens. 
Därför har det ursprungliga kravet ändrats av DeLaval från att innefatta de fem största 
marknaderna till att enbart fungera för provkoppar och rack tillverkade av FOSS som 
Eurofins använder sig av i Sverige och Danmark, Eurofins är en av de största aktörerna 
på marknaden för labbanalys26. Dessutom är det enbart Eurofins som har streckkod på 
varje provkopp som går att läsa av utan rotation av provkopp. Genom att välja detta 
provtagningssystem hoppas DeLaval att sätta en standard som fungerar väl och sprider 
sig till att användas i fler länder. 

Eftersom mjölkprovtagaren är uppbyggd med moduler kan lyftmodulen ersättas av ett 
portioneringsmunstycke och fungera precis som dagens mjölkprovtagare för övriga 
provkoppar eftersom de inte behöver lyftas. 

6.1.2 Studiebesök på Hamra Gård 

Efter heldagen på Hamra Gård konstaterades det att de inte har gått över till den nya 
sortens provkoppar och rack i alla sina ladugårdar, utan använder både Eurofins gamla 
koppar och rack (1x10 koppar per rack) och de nya. Det konstaterades även att alla rack 
måste märkas upp manuellt i dagsläget då ingen avläsning av streckkoder görs. Med brist 
på registrering av enskilda koppar förutsätts att användaren ställer ned racken vända åt 
rätt håll i provtagaren, samt att rätt etikett sätts på rätt rack i efterhand. Det konstaterades 
även att användarna upplevde brister med detta och om möjligt skulle en minskning av 
manuell hantering av koppar vara önskvärt. 

Provtagaren blir väldigt smutsig invändigt dels på grund av stänk från mjölkrör och dels 
på grund av att dräneringshålet sitter i motsatt ände relativt lutningen på 
ladugårdsgolvet27. 

6.1.3 Studiebesök till gårdar kring Enköping 
Vid studiebesöken till Isby, Andersta och Mälhammar Gård iakttogs det att utrymmena 
var begränsade på vissa gårdar och att dra provtagaren på hjul är inget alternativ hos 
någon av de besökta gårdarna då nivåskillnader, trappsteg, trånga passager och lera gör 

                                                 
26 http://www.eurofins.se/ 
27 Det är alltid fall på Ladugårdsgolvet mot VMSen eftersom avloppet är beläget där 
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detta opraktiskt. Däremot upplever inte dessa kunder att storleken eller vikten som 
besvärlig. 

Vid provtagningen måste provtagaren hållas under någorlunda uppsikt för att se att allting 
fungerar som det ska, ibland är det slangar som sätts igen, lossnar eller trasslar eller att 
packningen ligger fel i blandbehållaren i provtagaren. Eftersom det saknas återkoppling 
både för positioneringen och för mängden mjölken så finns det risk att positioneringen av 
mjölkröret kommer fel eller att fel mängd mjölk hamnar i provkoppen. 

En mjölkprovtagare skulle behöva innehålla 80 koppar; det är 60 till 75 kor per VMS och 
gårdarna tar enbart ett prov per ko eftersom fler prov kostar extra hos Eurofins. Däremot 
skulle vissa gårdar vilja ta fler prov per ko för säkrare provresultat, en idé är att ha prov 
från fler mjölkningar i samma provkopp. 

På gårdar med fler än en VMS är dessa sammankopplade, så om det finns en provtagare 
till varje VMS så tas fortfarande bara ett prov per ko. 

6.1.4 Enkätsvar VMS-gårdar 

 

I Figur 29 och Figur 30 ovan kan diagram för antal kor per gård samt kor per VMS ses.28 
Dessa siffror visar återigen att det inte krävs fler än 120 provkoppar i en mjölkprovtagare. 

De flesta problemen med provtagaren uppstår vid driften, det är då oftast en packning 
som har gått sönder eller sitter snett, på flera gårdar hoppar provtagaren ibland över 
koppar och ibland blir det fel mängd mjölk (antingen för mycket eller för lite). 

Åtta av nio anser att det skulle vara för jobbigt att plocka kopparna för hand. 

Sex av nio gårdar gör idag ett prov per ko och genomsnittet har 60-62 kor per VMS, tre 
av nio tar två prov per ko (ytterligare tre gårdar skulle vilja ta mer än ett prov men gör det 

                                                 
28 Underlag för dessa siffror kommer från svar på enkäter till VMS-gårdar, se appendix 
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Figur 29, kor per gård 
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Figur 30, kor per VMS 
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inte eftersom detta kostar extra). Det betyder att för en majoritet skulle det räcka med 
plats för två rack (120 koppar) i mjölkprovtagaren, men 140-150 koppar vore önskvärt. 

På några gårdar står mjölkprovtagaren placerad på någonting för att komma upp från 
golvet och fem av nio anser att mjölkprovtagaren bör komma upp en bit ovanför golvet 
(tre stycken förstod inte frågan). 

Ytterst få har problem att få mjölkprovtagaren på plats eller tycker att den är svår att 
ansluta, inte heller förvaringen av mjölkprovtagaren eller problem med felpositionering 
verkar vara vanligt förekommande. 

Se Figur 31 nedan för visuell sammanfattning. 

Svår att förvara?

Ja 22%

Nej 22%

Varken 
eller 56%

 

Svår att få på plats?

Nej
67%

Ja
33%

Svår att ansluta?

Nej
78%

Ja
22%

Problem vid drift

Nej
22%

Ja
78%

 

Manuell hantering?

Nej
11%

Ja
89%

Problem med positioneringen

Nej
78%

Ja
22%

Figur 31, sammanställning av enkätsvar 

6.1.5 Svar från Eurofins 

De utskickade frågorna till Eurofins blev aldrig besvarade, efter flera påminnelser och 
telefonsamtal drogs slutsatsen att Eurofins inte önskar något samarbete med DeLaval. De 
obesvarade frågorna finns i appendix. 
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6.2 Utvärdering av IPU-koncept 
Nedan följer en utvärdering av samtliga koncept från IPU-kursen, för att läsa mer om 
dessa se avsnitt 3 IPU. En sammanfattning av resultaten kan läsas i Tabell 4 nedan: 

Krav/önskemål Ej önskvärt 

Många handtag Hjul 

Korta slangar Hängas upp 

Få rörliga delar 
Manuell 
kopphantering 

Moduler Rack på höjden 

Återkoppling   

Tät   

Spolhöjd   

Bärvänlig   

God översikt   

Enkel att rengöra   

Stapelbar   

Välvt lock   

Smart placering av 
gångjärn   

Station och positionering   

Tabell 4, sammanställning av utvärdering av IPU-koncept 

 

Att hänga upp provtagaren på VMSen är inte att eftersträva då bonden ofta sysslar med 
annat samtidigt och då måste öppna kåporna (där provtagaren i så fall bör hänga). 

För att få mjölkprovtagaren bärvänlig krävs det att den har en bärvänlig form och att den 
har strategiskt placerade handtag. 

För att minimera krångel ska provtagaren ha få rörliga delar, vara uppbyggd av moduler 
samt att samtliga slangar skall vara så korta som möjligt. Därför är bland annat en 
påfyllningsstation av mjölk till provkopp en bra lösning men denna kommer att orsaka 
problem med provkoppar som sitter hårt i racken (Holland exempelvis), så en modul där 
mjölken kommer ut till provkoppen måste finnas för dessa marknader. 

Dagens provtagare saknar återkoppling om någonting går fel. Återkoppling om mjölken 
fylls i rätt och så vidare måste finnas så att bonden slipper stå och övervaka hela 
mjölkprovtagningsförloppet. Däremot är det fortfarande viktigt att bonden kan se 
förloppet och försäkra sig om att allting är som det ska, god översikt krävs alltså. 

Att få upp mjölkprovtagaren en bit upp från golvet är önskvärt för att kunna spola av 
golvet (ca 20-30 cm). Önskemål om ergonomisk arbetshöjd finns men det finns risker 
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med att få upp den högt, eftersom knuffas den till så blir konsekvenserna större än om 
den befinner sig 20-30 cm över golvet. 

Det är viktigt att den är tät av två anledningar, hygieniska sådana samt skadedjur som 
kommer in och äter upp slangar och kabelisolering. Gångjärnen ska placeras så att det 
inte finns risk att smuts och skräp kommer in i provtagaren vid öppning och stängning. 

Stapelbarhet är bra att tänka på då större gårdar har flera mjölkprovtagaren samt att på 
vissa håll transporteras dessa mellan gårdar. 

Anledningen till att locket ska vara lite välvt är att kondensdroppar följer insidan av 
glaset istället för att droppa ned i provkopparna. 

6.3 Quality Function Deployment, QFD 
QFDn finns i sin helhet i appendix, här följer en kort sammanfattning av vad som kan 
utläsas ur QFDn. 

De tre viktigaste kundönskemålen är Inga personskador, Enkel att felsöka och Veta att 
det fungerar. Dessa tre leder till att egenskaperna modul, handtag, station, återkoppling, 
stort transparent lock, utskjutande delar, vassa kanter, positioneringssystem med 
återkoppling och ergonomisk form är viktiga för den nya provtagaren. 

Av dessa egenskaper påverkar handtagen och utskjutande delar varandra svagt negativt, 
vikten har en svag negativ koppling till moduler (stationen bland annat) samt 
återkopplingen av positioneringssystemet. 

Andra egenskaper påverkar enbart varandra i positiv riktning; handtag och ergonomisk 
form, återkoppling och stort transparent lock samt utskjutande delar, vassa kanter och 
ergonomisk form. 

Resultatet av QFDn blev till beslutsunderlag att ta med sig till workshop (se avsnitt 6.4 
Workshop) samt utvärdering av CAD-förslag (se avsnitt 7.1.1.1 Pughs beslutsmatris för 
gripdon). 



Examensarbete        Tim Edlund 
Mjölkprovtagare för VMS       Christina Lesander 
Maskinteknik – Innovation & Design, KTH     1 juli 2011   

   

 35 

6.4 Workshop 
Här är resultaten från den första workshopen som hade frågeställningen Positiva och 
negativa sidor hos Simplomatic29? och Hur ska mjölkprovtagaren bli bättre? (Figur 32 
visar en bild av Simplomatic.) 

 
Figur 32, Simplomatic 

Fördelarna med IPU-projektets förslag är att: 

 den har en station och därmed är mjölken på ett ställe 
 det går att spola hela stationen 
 den saknar långa slangar 

 

Nackdelarna är dock att: 

 alla koppar måste lyftas 
 rörelsen i stationen 
 stationens fyllningsrör kan haka i koppen 

 
Andra tankar och idéer som kom upp: 

Gripklor 

 en gripklo som greppar två koppar och roterar dessa så att endast en 
streckkodsläsare behövs 

Streckkodsläsare 

 läsa av streckkoderna manuellt innan provtagningen 

 läsa av första och sista koppen i racket alternativt enbart racket och sedan 
identifiera kopp med ko (kontrollera med Eurofins om koppar har en angiven 
plats i racket) 

                                                 
29 Simplomatic, IPU-projektets slutgiltiga koncept, se 3 IPU 
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Chassi 

 en ”lyft” eller någon sorts handtag för racken för att enkelt få upp dem ur 
provtagaren utan att spilla mjölk 

 en slaskränna längs ena sidan för att blåsa rent/dumpa slasken 

 dragspel för mindre transportvolym 

 en våt och en torr sida i provtagaren 

 lucka på sidan för att rotera racken och samtidigt ha minimal transportvolym 

 provtagaren måste kunna spolas ren med slang 

 ha flera nivåer i provtagaren för att klara stora volymer provkoppar och rack (för 
AMR) 

 paternosterverk för att få plats med fler rack 

 sockerbitslösningen30 för AMR 

Portionering 

 en speciell kopp som hämtar mjölk från en station och sedan portionerar ut till 
provkopparna 

Station 

 en station i sidled och fylla på rad för rad (fungera som en skrivare) 

 två fyllstationer för högre kapacitet (till exempel AMR som har kapacitet för 90 
kor/timme) 

Övrigt 

 frågeställningar till andra länder: 

o hur ser det ut idag och ser det ut att bli en förändring snart? 

o hur är bestämmelserna från laboratoriets sida? vad krävs? hur stor volym 
av mjölk? 

o hygienkrav? 

o hur sker identifieringen? 

 följa DeLavals produktkrav31 

 ”hur ska vi göra med Holländarnas rack?”32 

                                                 
30 Se avsnitt 3 IPU 
31 Konfidentiell handling 
32 En fråga som i stort sett avslutade brainstormingen i frågan kring övriga marknader, därefter beslutade 
DeLaval att uppdraget enbart innefattar den svenska och danska marknaden 
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7 Resultat 

Här presenteras samtliga förslag, såväl från författarna som från Festo, samt valda 
koncept inom vardera område. 

7.1 CAD-förslag 
Då både uppdragsgivaren DeLaval och författarna var nöjda med provtagarens yttre 
former efter IPU-projektet så lades mindre arbete ned på den delen. Säker positionering i 
tre dimensioner och en bra gripklo ansågs som de största och viktigaste utmaningarna. 
Festo kontaktades för att få hjälp med positionering och förflyttning av provkoppar. 

7.1.1 Gripdon 

Nedan redovisas de gripklor som detta examensarbete resulterat i, se Figur 33 till och 
med Figur 41 samt de ur IPU-projektet som är relevanta i sammanhanget (Figur 42 till 
och med Figur 44).  

Trådklon är en passiv klo, se Figur 33, som förs in i sidled på provkoppen och snäpper 
fast, för att lossa och gå till nästa provkopp används racket för att hålla i provkoppen 
medan klon förs till nästa. 

Hangarklon finns i två versioner, se Figur 34 och Figur 35, en i sheet metal med enklare 
konstruktion och form och en solid med rundare former. Den fungerar på liknande sätt 
som Trådklon på så sätt att den förs in i sidled på provkoppen och snäpper fast, för att 
lossa och gå till nästa provkopp används racket för att hålla i provkoppen medan klon 
förs till nästa. 

Cylinderklon, Figur 36, påminner mycket om Koncept G i IPU-projektet (Figur 42), 
skillnaderna är att den har fyra skänklar istället för två och att den drivs med el istället för 
att vara helmekanisk. För att greppa en kopp förs skänklarna ut lite, klon förs ned över 
koppen och skänklarna dras ihop och greppar. 

Fotklon är en utvecklad variant av Koncept C i IPU-projektet (Figur 43). En liten 
elektriskt driven motor vrider små fötter som vrider ett kvarts varv för att gripa tag i en 
provkopp. Se Figur 37 och Figur 38. 

Legoklon har fått inspiration från lego33, den drivs elektriskt för att vrida ned och upp 
skänklarna och fångar på så sätt upp en provkopp. Se Figur 39. 

Vridklon har hämtat lite inspiration från Koncept F i IPU-projektet (Figur 44), skillnaden 
är att den nu drivs elektriskt (istället för att vara helmekanisk) och skänklarna går i ett 
60°-spår i en platta som vrids 60° för att gripa tag i provkoppen. Se Figur 40 och Figur 
41. 

 

                                                 
33 http://www.youtube.com/watch?feature=share&v=rWd3vgLaA_M&gl=SE, 2011-04-18 
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Figur 33, Trådklo 

 
Figur 34 Hangarklo 

 
Figur 35, Hangarklo i sheet metal 

 
Figur 36, Cylinderklo 

 

Figur 37, Fotklo 

 
Figur 38, detaljbild på Fotklo 

 
Figur 39, Legoklo 

 
Figur 40, Vridklo 

 
Figur 41, detaljbild på Vridklo 

 

 

 
Figur 42, IPU-koncept G 

 
Figur 43, IPU-koncept C Figur 44, IPU-koncept F 
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7.1.1.1 Pughs beslutsmatris för gripdon 
För att objektivt kunna bedöma förslagen användes Pughs beslutsmatris, tolv kriterier 
med viktning ett till fem sattes upp och varje förslag jämfördes med IPU-projektets 
koncept G för gripdon (Figur 45). Hela Pugh-matrisen finns i appendix. 

 
Figur 45, koncept G för gripdon 

Kriterierna med förtydligande är följande: 

1. Få rörliga delar, ju färre rörliga delar desto mindre kan kärva 

2. Enkel konstruktion, enkel och billig att serietillverka 

3. Enkel att rengöra 

4. Enkel att reparera 

5. Enkel att felsöka, enkelt att se vad som är fel, är det någon del av gripdonet eller 
någonting annat? 

6. Enkel att montera 

7. Anpassningsbar, om den kan användas för andra modeller av provkoppar 

8. Robust 

9. Bra grepp om provkopp, risken att gripdonet tappar provkoppen skall vara liten 

10. Ej känsligt för felpositionering, kopparna kan röra sig i viss mån i racket, 
gripdonet skall kunna greppa koppen 

11. Få cylinderrörelser, cylinderrörelser för in smuts in i konstruktionen vilket leder 
till kort livslängd, cylinderrörelser bör därför minimeras 

12. Bygghöjd, hur påverkar gripdonet lådans bygghöjd 
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Pughmatrisen visade att Hangarklon och Legoklon skulle vara de 
bästa alternativen medan Cylinderklon och Fotklon är de minst 
lämpade alternativen. 

Cylinderklon (Figur 46) liknar IPU-projektets koncept G (Figur 
50) för gripdon med skillnaden att den har fyra skänklar som 
lyfter koppen, istället för två, samt att den drivs av el istället för 
att vara helmekanisk. Att den är eldriven är både en fördel och 
nackdel, i beslutsmatrisen framkommer dessvärre enbart 
nackdelen. Det som också bidrar till de låga poängen är de fyra 
skänklarna, vilket innebär fler rörliga delar och mer komplicerad 
konstruktion, däremot vägs det upp lite grann av att den får bättre 
grepp om provkoppen. 

Fotklon (Figur 47) får näst sämst resultat mycket beroende på att 
det är en mycket komplicerad klo med många komponenter och 
som dessutom blir ganska stor.  

Legoklon (Figur 48) får mycket bra poäng eftersom det är en 
enkel och samtidigt robust konstruktion, enda minuset är att den 
är eldriven och därför lite svårare att montera. 

Hangarklon (Figur 49) är enligt Pugh den bästa lösningen; inga 
rörliga delar, enkel konstruktion, enkel att rengöra, robust, ej 
känslig för felpositionering, ingen cylinderrörelse och bidrar inte 
till högre bygghöjd är egenskaper som ger plus jämfört med IPU-
projektets gripklo. 

Det som skiljer Legoklon från Hangarklon kan ses i Tabell 5 
nedan, den kompletta Pughmatrisen finns i appendix. 

  Kriterier Viktning Hangarklo Legoklo IPU-klo 

1 Få rörliga delar 4 + 0 I 
2 Enkel konstruktion 5 + +  
3 Enkel att rengöra 4  + 0 P 
4 Enkel att reparera 2  - 0  
5 Enkel att felsöka 3  - 0 U 
6 Enkel att montera 5  0 -  
7 Anpassningsbar 1  - 0 k 
8 Robust 5  + +  
9 Bra grepp om provkopp 5 0 + l 
10 Ej känsligt för felpositionering 2 + +  
11 Få cylinderrörelser 3 + + o 
12 Bygghöjd 4 + +  

  Summa 21 19 0 

Tabell 5, utklipp ur Pughs beslutsmatris 

Figur 47, Fotklo

Figur 48, Legoklo 

Figur 46, Cylinderklo 

Figur 49, Hangarklo 

Figur 50, IPU-koncept G
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7.1.2 xy-rörelse 

För xy-rörelsen finns det två förslag i avsnitt 7.2 Festo som beskriver två färdiga 
lösningar. Utöver dessa har ytterligare koncept på samma linje tagits fram som skulle 
innebära egentillverkning, detta då utbudet av produkter på marknaden för denna typ av 
rörelser med kuggremsdrift i den önskvärda storleken inte existerar. Nedan kan två 
versioner av xy-bord ses i Figur 51 och Figur 52, där kuggremsdrifterna är placerade 
horisontellt respektive vertikalt. 

 
Figur 51, förslag på xy-rörelse 

 
Figur 52, förslag 2 till xy-rörelse 

X

Y
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7.1.2.1 Eget Koncept 

 
Figur 53, helhetsbild på koncept 

Det egna konceptet (Figur 53) är uppbyggt av moduler, med två gavlar, 2 respektive 3 i 
Figur 53, dessa är identiska förutom i avseendet att antingen motor eller täcklock 
monteras. För detaljerade bilder på gavlar se Figur 54 och Figur 55. 

 
Figur 54, gavel med motor 

 
Figur 55, gavel med täcklock 

Mellan dessa gavlar monteras två stänger som kapas i önskvärd, på dessa löper en släde, 
nummer 1 i Figur 53, en kuggrem används för drivning av släden. Denna kuggrem låses 
och förspänns med det lås som finns i släden (Figur 56 och Figur 57). 
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Figur 56, sprängskiss av släde 

 
Figur 57, insida av släde 

Denna lösning reducerar tvärsnittsarean från 2 960 mm2 till 1 260 mm2 jämte den 
befintliga festolösningen. Dessutom är avsikten att göra gavlar och släde i 
polyoximetylen (POM)34 vilket skulle innebära en lösning utan lagring å stängerna. 

7.1.3 z-rörelse 

För att komplettera den horisontella förflyttningen i xy-led används en z-rörelse för att 
utföra lyftrörelsen av provkopp. Fyra lösningar till z-rörelsen finns som förslag: remdrift, 
parallellogram, trapetsskruv och cylinder. Cylinder finns beskrivet i avsnitt 7.2.2 z-
rörelse och trapetsskruv i avsnitt 5.3.1 Trapetsskruv. Remdrift och parallellogramlyft 
granskas närmare nedan.  

7.1.3.1 Remdrift 
Konceptets grundidé kommer från Festos tandremaxel ELGR men i en nättare tappning 
se avnsitt 7.1.2 xy-rörelse för mer information. Lösningens styrka är att en tandrem inte 
kilar fast sig såsom en skruv gör när den når sitt ändläge, och kräver således en mindre 

                                                 
34 Dagens provtagare har olagrade glidytor mellan rostfritt och POM med gott resultat 
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startström vilket resulterar i att en mindre motor kan användas jämfört med en 
trapetsskruv. 

7.1.3.2 Parallelogramlyft 
För att uppnå lyftrörelsen är avsikten att använda ett parallellogram, då fås en rörelse som 
möjliggör en förflyttning i höjdled. 

Parallellogrammet har rörelse i två riktningar, höjd och längd, den ena, oönskade 
längdförflyttningen, bör därför kompenseras genom att förflytta hela gripdonet så att 
själva lyftrörelsen upplevs linjär relativt den provkopp som lyfts. 

Kraften till vridrörelsen som behövs för att lyfta ”armarna” åstadkoms med hjälp av ett 
servo som vanligtvis används till radiostyrda modeller. Dessa har en god precision, stor 
kraft, liten storlek med möjlighet till god kapsling mot damm och väta och som har ett 
konkurrenskraftigt pris. 

  
Figur 58, parallellogram 

I Figur 58 kan ett förslag på gripdon ses avsett att användas ihop med ett Futaba S3102 
servo35. Sammanställningsritning och sprängskiss finns att se i appendix. 

7.1.4 Station 

Det förslag till station som kom från IPU-projektet (Figur 59) var en väldigt innovativ 
och intressant lösning, för beskrivning av stationen se avsnitt 3 IPU.  

                                                 
35 Futaba: http://www.futaba-rc.com/servos/analog.html, 17/5-2011 
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Figur 59, IPU-projektets förslag till station 

Efter utvärdering av denna så insågs dock att på grund av de rörliga delarna så skulle 
denna lösning riskera att inte fungera tillräckligt bra på en bondgård. Därför utvecklades 
en lösning utan rörliga delar som presenteras i 7.3.4 Station. 

7.1.5 Chassi 

Efter undersökning av marknadens behov så bestämdes det att enbart två rack skulle få 
plats i mjölkprovtagaren. Två koncept togs fram med den största skillnaden på hur racken 
placerades. Gemensamt för de båda provtagarna är följande: 

Det välvda locket för att kondens som samlas i locket ska rinna ned längs sidorna och ned 
i botten av provtagaren istället för att droppa ned i provkopparna. 

Gasfjädern ger en stabil och kontrollerad öppning och stängning samtidigt som locket 
hålls öppet respektive stängt. 

Stationslösningen för påfyllning av mjölk har den praktiska egenskapen att eventuellt 
stänk blir koncentrerat i stationen utan att stänka ner i andra provkoppar och att 
streckkodsavläsningen sker strax innan. 

Från bakstycket leder en skåra in till utrymmet för provkopparna, detta är till för sladdar 
och slangar för att kunna placera dessa inne i provtagaren då den inte används. 

Pallen har två funktioner; provtagaren kommer upp en bit från golvet vid 
provtagningsprocessen och när den inte används så träs den över provtagaren och täpper 
igen hålet för slangarna samtidigt som den inte tar något extra utrymme. 

Dräneringshål i form av hålmönster för att förhindra gnagare att ta sig in i provtagaren 
och gnaga sönder silikonslangar och plasthöljen på kablar. Hålen är var för sig max 4 mm 
i diameter, gränsen för möss att ta sig in är 6-7 mm36. 

                                                 
36 Anticimex: http://www.anticimex.com/Sverige/Privat/Skadedjur/Skadedjurskategorier1/Angriper-mat--
textil1/Moss/, 29/3-2011 
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Lysdiod som syns från provtagaren ovansida som indikerar att allt fungerar som det ska 
eller om någonting är fel. 

Koncept I 

 

 

 

Figur 60, provtagarlådan Koncept I 

Detta koncept (Figur 60) bygger på att racken placeras på bredden, den har två inbyggda 
väl tilltagna handtag på båda kortsidor och ett ergonomiskt format handtag på framsidan. 
Vid förflyttning (utan mjölkprover) kan provtagaren bäras som en resväska medan 
sladdar och slangar placeras i provtagaren för att minimera utskjutande delar. Detta 
koncept har dimensionerna 740 x 475 mm och är 255 mm hög vilket innebär en volym på 
cirka 89,6 liter, pallen är 235 mm hög. 
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Koncept II 

 

 
Figur 61, provtagarlådan Koncept II 

Detta koncept (se Figur 61) bygger på att racken placeras på längden. Detta koncept 
använder återfjädrande handtag på gavlarna respektive ena långsidan. Vid förflyttning 
(utan mjölkprover) kan provtagaren bäras som en resväska, med sladd och slang 
placerade i provtagaren. Detta koncept har dimensionerna 878 x 320 mm och är 200 mm 
hög vilket innebär en volym på cirka 56,2 liter, pallen är 195 mm hög. 

7.2 Festo 
Festo konsulterades för att söka en lösning för hur förflyttning av provkoppar skulle 
kunna ske på ett bra sätt. Resultatet av konsultationen blev två olika koncept som 
presenterandes rörande xy-positionering samt ett förslag för z-rörelse. 

På grund av bristen på tryckluft i anslutningsgränssnittet har utbudet av ställdon varit 
tämligen begränsat i den storleksordning som denna applikation erfordrat. 
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7.2.1 xy-bord 

Koncept I 

 
Figur 62, koncept I från Festo 

Koncept I (Figur 62) baserar sig på Festos standardaxlar ELGR som idag finns på 
marknaden och skulle kunna användas utan anpassning. Detta är en typ av tandremsaxel 
som drivs med hjälp av en stegmotor i ena gaveln. Tanken med konceptet är att 
kombinera två sådana för att få en x- respektive y-rörelse. Således kommer ena axeln 
med motor att åka ut med den första axeln. Denna lösning påminner om den befintliga 
trapetsskruvslösningen till funktionen. Ute på den tvärgående axeln sitter sedan lösningen 
på z-rörelsen och gripdonet monterat, i detta stadie är xy-bordet anpassningsbart efter hur 
man väljer att lösa z-rörelsen. 

Koncept II 

Detta koncept är konfidentiellt på grund av att produkten ej är lanserad ännu, det som kan 
visas är yttermåtten samt arbetsytans mått (Figur 63). 
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Figur 63, koncept II från Festo 

Fördelen med denna lösning är att de två motorerna är fastmonterade i varsina gavlar 
vilket gör att vikten som transporteras mindre. 

7.2.2 z-rörelse 

För att utföra en z-rörelse har Festo kunnat erbjuda en möjlig lösning i dagsläget, eller 
rättare sagt två varianter på samma produkt. En elektrisk cylinder, där stegmotorn i ena 
alternativet sitter längsmonterad efter cylindern (se Figur 64) samt en modifierad där 
motorn sitter parallellmonterad med cylindern (se Figur 65). 

 

 
Figur 64, cylinder med längsmonterad stegmotor 
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Figur 65, cylinder med parallellmonterad stegmotor 

Dessvärre är dessa cylindrar väldigt långa. Den förstnämnda är 317 mm lång med 
slaglängden 100 mm. Det senare alternativet med parallellmonterad motor är 
bygglängden okänd för, då det skulle innebära en anpassning som inte finns i dagsläget. 

7.3 Valda koncept 
Nedan presenteras valda lösningar för gripdon, xyz-rörelse, station samt chassi. 

7.3.1 Gripdon 

Vald gripklo är Hangarklon (Figur 66), den saknar rörliga delar och består av en enda 
komponent. Dels är den författarnas favorit men den fick också högst poäng i Pughs 
beslutsmatris och konsulterade DeLaval-anställda föredrar också hangarklon men även 
vridklon (Figur 67) är populär. 

 
Figur 66, Hangarklo 

 

 
Figur 67, Vridklo 

 

7.3.2 xy-rörelse 

För att utföra den erfordrade xy-rörelsen har den gemensamma nämnaren efter 
diskussioner och utvärdering blivit remdrift av de nämnda orsakerna i avsnitt 5.3 
Positioneringssystem. Av de två alternativ på kuggrem (egen lösning samt Festo ELGR) 
är valet lämpligast att göra när kostnadsbilden för båda alternativ är utredda. 
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7.3.3 z-rörelsen 
Cylinderlösningen dömdes ut snabbt då den bygger mycket höjd, alternativt att den går 
att läggas parallellt i xy-planet men då bygger den mycket i de riktningarna istället, på 
samma grunder dömdes trapetsskruvslösningen ut. 

 
Figur 68, Parallellogramlyft 

Parallellogramlyften (Figur 68) anses som den bästa lösningen för lyftning av 
provkopparna (se avsnitt 7.1.3 z-rörelse) då den bygger minst på höjden samt enbart 
innebär roterande rörelser i kontaktytorna. 

7.3.4 Station 

Stationslösningen saknar rörliga delar, se Figur 69, och är belägen i en nisch i bakstycket. 
Ett fast rör som mjölken kommer ur sitter i stationens ena vägg.  

 
Figur 69, station 

Stationen har tre väggar varav en vägg har en genomskinlig del för scannern som sitter 
inne i bakstycket och på så sätt skyddad mot stänk från munstycket för enkel rengöring. 
Stationens botten har även ett fall utåt för att ingen vätska skall bli stående. Den 
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lyftrörelse av mjölkröret som skedde i den stationslösning från IPU-projektet görs istället 
av den redan befintliga z-rörelsen, vilket innebär att provkoppen lyfts för att mjölkrörets 
mynning skall hamna nedanför provkoppens kant för att minska stänk, på så vis kan 
antalet rörliga delar reduceras. 

7.3.5 Chassi 

 
Figur 70, koncept I 

 
Figur 71, koncept II 

Den rekommenderade helhetslösningen är koncept II (Figur 71) som placerar racken på 
längden (i Figur 70 ses koncept I). Anledningen till rekommendationen baserar sig helt 
på volymen som är den stora skillnaden. Varför det är så stor skillnad i volym beror 
mycket på grund av valet av xyz-rörelse, de inbyggda handtagen i koncept I och att 
stationen är mycket komprimerad i koncept II. Se Figur 72 för att se en skalenlig 
jämförelse av mjölkprovtagarnas storlek. 

 
Figur 72, jämförelse av chassin 
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8 Fortsatt arbete och rekommendationer 

Efter projektets gång rekommenderas följande saker: 

 Pneumatik i gränssnittet mellan VMS och provtagningsutrustning. Detta skulle 
generera större valmöjligheter vid utveckling av provtagningsutrustning. 

 Remdrift av xy-rörelse 
 

Vid övergång till det nya provtagningssystemet och bruk av en ny mjölkprovtagare bör 
DeLaval titta närmare på följande saker: 

 Utvärdera egenskaper hos de två chassina och överväg en kombination av dessa 
 Utvärdera möjliga alternativ till lösning med pneumatik i gränssnittet 
 Utvärdera valet av passiv gripklo och granska dess funktion i praktiken 
 Bygga en prototyp och testa/utvärdera föreslagna lösningar 
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9 Slutsats och diskussion 

Kraven i kravspecifikationen uppfylldes tackvare att DeLaval tog bort ett krav som 
visade sig vara svårt (om inte omöjligt) att uppfylla. 

Det var de tyska, franska och holländska provkopparna som ställde till problem då de 
skilde sig så mycket åt från de svensk-danska provkopparna. En lösning som skulle passa 
samtliga rack och provkoppar skulle innebära ett flertal olika speciallösningar för varje 
marknad. Vilket i sin tur skulle påverka mjölkprovtagarens utformning så pass mycket att 
slutlösningen inte skulle bli bättre än dagen provtagare. 

”Carry over” är borta på så sätt att mjölkportioneringen sker på en specifik plats (i en 
station) och inte ovanför provkopparna, detta gör att stänk från portioneringsmunstycket 
hamnar på ett och samma ställe och det blir på så sätt enklare att rengöra. Tack vare det 
nya provtagningssystemet blandas och doseras ingen mjölk ut av provtagaren, vilket 
resulterar i att ingen mjölk från föregående ko kan bli ståendes i systemet. 

Om olika särdrag gör det ena konceptet bättre än det andra samtidigt som ett annat 
särdrag gör den sämre så är det fullt möjligt att kombinera dessa särdrag till den ultimata 
lösningen. Det som behövs göras är i så fall en grundlig utvärdering av de båda 
koncepten tillsammans med sakkunniga för att avgöra vilket som är bäst. 

Metoderna som valdes att användas har visat sig fungera väl, workshops till exempel 
genererade många bra idéer. 

Studiebesöken har varit av allra störst betydelse då möjligheten att ställa djupare frågor 
och se provtagningen på olika gårdar med olika förutsättningar fanns. Föreställningar 
som fanns om vad som borde vara problem var det nödvändigtvis inte och sådant som 
inte var tänkt påpekades. Även konsultation med servicetekniker och ingenjörer vid 
DeLaval har varit till stor betydelse. 

De utmailade enkäterna till VMS-gårdarna gav mer bekräftelse på vad bönderna vid 
studiebesöken redan hade talat om än någon ny information. Enkäten till Eurofins förblev 
obesvarad, detta tolkas som att Eurofins inte önskar något samarbete med DeLaval. 
Vilket är väldigt märkligt eftersom det borde finnas i Eurofins intresse att ha ett nära 
samarbete med DeLaval som är världsledande aktör på marknaden för mjölkningssystem. 

Den QFD som gjordes ledde till insikt med vilka brister dagens provtagare besitter och 
vilka egenskaper som knyter an till detta, på detta sätt har den varit värdefull. Resultatet 
av denna låg således till grund för vägval under projektets gång likväl som för de kriterier 
som Pughs beslutsmatris innehåller. 

I Pughs beslutsmatris föll hangarklon och legoklon ut som vinnare, eftersom hangarklon 
anses vara den bästa lösningen av författarna och av sakkunniga (som inte sett denna 
matris) så ses matrisen som ett kvitto på att bra kriterier har satts. Däremot var det lite 
förvånande att legoklon föll ut som tvåa, kanske behövs den utvärderas den lite närmare 
som en potentiell lösning? 

Målet att konstruera en mjölkprovtagare i form av en CAD-modell i Solid Edge 
uppfylldes och i möjligaste mån hämtades komponenter som ingår i DeLavals 
standardsortiment eller, i andra hand, från Solid Components. 
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Tidplanen har hållits bra med endast små justeringar. 

Rapporten skrevs kontinuerligt under hela examensarbetets gång vilket har fåtts igen i 
arbetets slutskede då rapportskrivandet endast behövdes kompletteras och finslipas. 

 

Citat från handledare Mats Gundmundsson på DeLaval efter avslutat examensarbete: 

“Christina och Tim har visat ett stort engagemang och tagit sig an uppgiften med mycket 
kreativitet. Dom har framgångsrikt lyssnat och frågat sig fram till hur mjölkning och 
provtagning fungerar i VMS. Christina och Tim har arbetat vidare från IPU projektet 
och förutsättningslöst värderat koncepten igen. På eget initiativ har dom kontaktat Festo 
och fått hjälp med allt från komponenter till koncept. Resultatet är mycket bra och passar 
perfekt in i nästa generations provtagningssystem för VMS. Kanske leder deras arbete 
hela vägen till ett patent. Det har varit mycket roligt och givande att vara handledare för 
Christina och Tim – Ett stort tack från hela VMS avdelningen!” 
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10 Processanalys 

Arbetsprocessen har varit att först se över kraven och avgränsningarna och precisera 
dessa ytterligare samt att undersöka vad som faktiskt ger mervärde för användarna. 
Författarna har under hela arbetets gång haft en nära och öppen dialog med 
uppdragsgivaren, detta har varit mycket bra för båda parter. 

Arbetet har fortsatt med marknadsundersökningar av olika slag: vad VMS-gårdar anser 
om dagen provtagare, vad som finns på dagens marknad när det gäller 
positioneringssystem, hur koppar och rack ser ut i Norge, Tyskland och Frankrike samt 
hur deras processer ser ut vid mjölkprovtagning. 

Vid undersökningen om hur provkoppar och rack ser ut på övriga marknader så framkom 
det att enbart den svensk-danska och tyska marknaden använder sig av streckkod. Detta 
ledde till att DeLaval omformulerade ett av kraven halvvägs in i arbetet, detta var 
tackvare den nära och öppna dialogen och kunde uteslutas innan konceptgenerering. 

Efter att ha noggrant rett ut vad som skall göras och med hjälp av QFD tagit fram de 
viktigaste egenskaperna hos mjölkprovtagaren togs idéer fram med hjälp av workshops 
till de tre största utmaningarna: station, gripdon och positionering. 

Detta var ett mycket bra tillvägagångssätt då författarna dels koncentrerade sig på de 
kritiska och viktigaste punkterna (QFD) och sedan fick så mycket inspiration och idéer 
som möjligt av erfarna ingenjörer (workshop). 

Det var också mycket användbart att få lära sig workshop, det hölls två workshops varav 
den första blev en aning rörig och svår för författarna att sammanfatta i efterhand.  Medan 
den andra blev mycket framgångsrik och många bra idéer genererades. 

När koncept hade tagits fram inom olika områden så utvärderades dessa med Pughs 
beslutsmatris och med hjälp av konsultation av DeLaval-anställda. 

Överlag är författarna nöjda med både resultat och arbetsprocess, de tycker att de har 
börjat i rätt ände och koncentrerat sig på rätt saker. Arbetet har heller aldrig stått stilla då 
tidplaneringen har varit så pass god och detaljerad att det alltid har funnits någonting att 
göra i väntan på svar eller resultat från annat håll. 
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A. IP-65 

28/3-2011 
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B. Frågor till VMS-gårdar 

1. Har du svårt att förvara mjölkprovtagaren när den inte används? Var och hur 
förvarar du den idag? 

2. Är det svårt att få provtagaren på plats? 

3. Är provtagaren svår att ansluta till VMS’en? I så fall vad är svårt? 

4. Uppstår problem vid driften? Vad? Hur/När ser du att det inte fungerar som det ska?  

5. Hur rengör du provtagaren? 

6. Problem med möss i provtagaren? 

7. Hur många prover per ko gör du och hur många prov skulle du önska att du kunde 
göra? 

8. Hur många prover tycker du att en mjölkprovtagare skall rymma? (Hur många är 
befogat och när blir det för många?) 

9. Skulle det vara för jobbigt att plocka om kopparna för hand före och efter 
provtagning? 

10. Hur många kor per VMS har du? (Är korna uppdelade eller går alla tillsammans och 
samsas om två/tre VMS’er?) 

11. Har du problem med att munstycket inte alltid hamnar ovanför koppen? 

12. Hur högt tycker du att provtagaren behöver komma upp? (Spolhöjd eller högre upp?) 

13. Övriga brister? Vad skulle du vilja göra om? 
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C. Frågor till Eurofins 

 Kommer det att bli någon förändring inom överskådlig tid med avseende på rack, 
koppar och id-hantering? Att man går mot en internationell standard eller dylikt? 

 Vilka krav har ni på dem som lämnar mjölkprover? 

o Vad behöver ni för information från bonden?  

 Vad behöver den som tar proven göra? 
 Hur delger den som tar proven denna information? 
 Hur skulle ni vilja få denna information, om ni fick välja? 

o Hur stor volym mjölk krävs per prov? (minsta resp största mängd) 

 Hur sker identifiering av provkoppar och rack ut på labb? 

o Hur skiljer ni olika gårdar och kors prover åt?  

 Har provkopparna angiven plats i racket? 

o Hur märks kopparna så ni kan identifiera dem när ni får tillbaka dem?  

 Vet ni vilka koppar och rack som skickats ut till respektive gård? 
Dvs. måste den som distribuerar racken skilja på vilka askar som 
skall till vem? 

o Hur skulle ni vilja att id-hanteringen löstes ute på gårdarna? 

o Hur används streckkoderna på provkopparna? 

o Hur används streckkoderna på racken? 

o Är kopparna kopplade till racket de står i? Räcker det med att identifiera 
racket så vet man vilka koppar och i vilken ordning de står i? 

o Står kopparna alltid i nummerordning? 

 Har ordningen någon betydelse? 
 Om ett prov skulle bli dåligt, går det att flytta på koppar och ställa 

en annan kopp på dennes plats (från samma eller annat rack)? 
 Hur skulle ni vilja att hantering av koppar och rack var? 

 Finns det något intresse att samarbeta med andra marknader?  

o Är någon internationell standard under upphandling? Dessa rack och 
koppar är som vi förstått det framtagna av FOSS. 
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D. QFD 
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E. Pughs beslutsmatris 
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F.  Ritningar 

Koncept I - Mjölkprovtagare 
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Koncept I – Station 
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Koncept I – Gasfjäder 
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Koncept II – Mjölkprovtagare 
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Koncept II – xyz-bord 
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Koncept II – Gasfjäder 
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Parallellogramlyft 

 

 

Figur 73, 
slutenhet 
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