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Korngården AB is the biggest hop producer in Sweden. They are
located in the south of the country and their farm currently
consists of 5000 m2. Korngården AB is a newly founded company and
is just starting up its business. The next step forward in their
development is investing in a hop harvester. Therefore, in this
thesis a first draft for a portable hop harvester is presented.
The goal of this project was to design a machine that can be
easily transported between hop farms in the vicinity and harvest
50 – 100 bines per hour.
Starting up this project a study of hop harvesting solutions was
made. To give this project a target I was provided with a
specification of user demands by Korngården AB. During the concept
generation different solutions were developed and with the help of
a Pugh matrix the solutions was compared against each other. The
chosen concept was 3-D modeled in the CAD program SolidWorks.
During this process a number of companies was contacted to get an
idea of what this hop harvester would cost to produce. This turned
in to the cost estimate which was one of the goals of this thesis.
From the 3-d models assembly drawings was created.
The result of this thesis is a hop harvester that strips the bines
using steel picking fingers that hits the cones and leaves of the
bine. The cones and leaves are then separated using a series of
tilted rubber bands. When exiting the striping section the bine
will be chopped into smaller pieces using a wood chipper. At the
moment the cost estimate shows that the hop harvester would cost
around 200 000 sek to produce which is 25 000 sek more than what
Korngården AB specified in their specification of user demands.
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Sammanfattning
Målet med detta examensarbete var att ta fram en konstruktion för ett humletröskverk.
Detta humletröskverk ska kunna skörda 50 – 100 rakor per timme och kunna monteras
på ett lastbilssläp.
Metoden som använts under examensarbetet har varit att först genomföra en förstudie
där olika tröskverk studerats. En användarkravspecifikation tillhandahölls. Efter detta
har olika lösningar kombinerats ihop under konceptgenereringen, och jämförelser
mellan dessa koncept utfördes med hjälp av en Pugh- matris. När ett koncept slutligen
valts påbörjades processen med att konstruera upp tröskverket i CAD-programmet Solid
Works. Under tiden kontaktades företag för att få en uppfattning om pris på alla delar
för att slutligen kunna sammanställa en kostnadskalkyl. Sammanställningsritningar har
tagits fram utifrån CAD-modellen för att få en större förståelse för hur tröskverket är
konstruerat.
Examensarbetet resulterade i ett tröskverk som med hjälp av plockfingrar slår av kottar
och blad från rankan. Kottar och blad separeras sedan från varandra med hjälp av en rad
olika transportband av gummi. Matningen av rankan sker automatiskt med hjälp av en
kedja som det sitter krokar fästa på. När rankan förts igenom maskinen ska den klippas
upp i mindre delar i en flishugg. Kostnadskalkylen visar att tröskverket skulle kosta
cirka 200 000 kr att tillverka. Detta överskrider kravet från Korngården AB med 25 000
kr, men med ändringar av leverantörer skulle deras mål, på 175 000 kr, troligtvis kunna
uppnås.
Återstående arbete består av att rita upp hackningen och den förlängda upphängningen
av matningen i CAD. Vissa omstruktureringar skulle även behöva utföras för att få en så
bra produkt som möjligt.
Nyckelord: Koncept, Konstruktion, Kostnadskalkyl, Pugh-matris, CAD
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Korngården AB är ett företag som startades 2015 och de är för tillfället innehavare av
Sveriges största humleodling1. Företaget är beläget i Skåne utanför Staffanstorp och
odlar tre olika sorters humle.
Korngården AB är i dagsläget i uppstartsfasen när det kommer till humleodlingen. Detta
innebär att humlerankorna är unga och de bär därför ännu inte så många kottar. På sikt
kommer rankorna ge mer och mer humle fram till att de uppnått sin maximala kapacitet,
efter cirka fyra till fem år2.
Då företaget inte varit verksamt mer än ett år har endast en skörd genomförts hittills och
den utfördes då för hand. Att skörda humle för hand är dock ett väldigt tidskrävande
arbete och inte lönsamt i längden.
Utöver att vara tidskrävande och olönsamt finns det en till faktor som måste beaktas.
När en ranka har klippts ner har man bara ett visst antal timmar på sig att plocka
kottarna och låta dem torka för att kunna garantera humlens kvalité. Humlen ska torkas
inom tolv timmar från att rankan har skurits ner och fukten i kottarna ska sjunka från ca
80% till 8%3. Tiden för skörd är även den kritisk i det avseendet att kottarna bara är
perfekt mogna under en kort tid. Detta innebär att Korngården AB skulle behöva väldigt
många som plockar för att undvika att kottarna blir övermogna och kanske inte kan
säljas.
På grund av ovan nämnda faktorer behöver Korngården AB investera i ett
humletröskverk. De vill också kunna sälja tröskningen som en tjänst och behöver därför
kunna frakta tröskverket längre sträckor. Att sälja tröskningen som en tjänst skulle öka
lönsamheten av deras investering. Korngården AB är i behov av en skördemetod som är
mer effektiv än den metod de använder i dagsläget. De vill kunna skörda 50- 100 rankor
per timme till skillnad från dagsläget då hastigheten ligger på ca 1 ranka per timme och
person. Med ett tröskverk skulle alltså Korngården AB öka sin effektivitet 25 – 50
gånger förutsatt att det räcker med två personer för att operera det.

1

”Korngården störst på humle”, [Video], tillgänglig: http://atlplay.nu/video/korngarden-storst-pa-humle/

2015, (hämtad 2016-06-03)
“Korngården störst på humle”, 2015
Rebecca Kneen, ”Small scale & organic hops production”, Left Fields BC: Carey Institute, s. 30,
tillgänglig: http://careyinstitute.org/wp-content/uploads/Alison_OrganicHopsManual.pdf (hämtad 201604-16)
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1.2 Problembeskrivning
För att Korngården AB ska hinna skörda sin humle och för att minska sina kostnader
behöver de investera i ett humletröskverk.

1.3 Syfte och mål
Examensarbetet har som mål att ta fram ett konstruktionsförslag på ett humletröskverk
som teoretiskt kan skörda mellan 50-100 rankor per timme samt att ta fram en
kostnadskalkyl på det. Tröskverket ska även kunna fraktas mellan olika odlingar i
Sverige.

1.4 Avgränsningar
Arbetet har koncentrerats på att utforma ett konstruktionsförslag för ett humletröskverk
utifrån befintliga lösningar på marknaden. Ingen nyutveckling har därför genomföras.
Kostnadskalkylen finns till för att ge Korngården AB en uppfattning av tröskverkets
kostnad men i detta projekt fanns det inte tid för prisjämförelser mellan leverantörer.
Sammanställningsritningar har levereras till Korngården AB men detaljritningar är inte
relevanta för denna del i utvecklingen av tröskverket då det skulle vara för tidskävande.
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2 Metod
2.1 Förstudie och krav
Under förstudien uppstod svårigheter med att hitta relevant litteratur, därför har den
begränsats till att studera olika typer av tröskverk och användningen av dessa i videor på
Youtube.
Vidare har en produktfunktionsanalys av tröskverk utförts, under en sådan analys
analyseras vilka funktioner en produkt består av4. När denna typ av analys utförts är det
lättare att fokusera på att utveckla del för del utan att låsa sin kreativitet. Gränssnitt
mellan delar måste dock alltid hållas i åtanke.
Under förstudien tog Korngården AB fram en användarkravspecifikation som
presenteras i kapitel 3.2. Användarkravspecifikationen är ett dokument där användaren,
i detta fall Korngården AB, specificerar vad produkten ska uppfylla för funktioner. För
en komplett användarkravspecifikation se bilaga 1.

2.2 Konceptgenerering
Under konceptgenereringen har inget fokus lagts på att komma med nya
revolutionerande lösningar för hur man kan skörda humle. Detta för att Korngården AB
är intresserade av att få fram påbörjat tillverkningsunderlag och en bild av vad det skulle
kosta. På grund av omfattningen av detta arbete har konceptgenereringen bestått av att
kombinera olika delar av befintliga tröskverk, så kallad variantkonstruktion, för att
försöka få fram en bättre och mer passande produkt för Korngården AB, än vad som
finns på marknaden idag.

2.3 Viktning och förbättringar
Av de olika förslag som togs fram under konceptgenereringen sållades några bort direkt
på grund av att de inte uppfyllde användarkravspecifikationen. De återstående
koncepten viktades mot varandra med hjälp av en Puhg-matris (se tabell 1)5.

4
5

Mike Baxter, Product design, Florida CRC Press, 1995, s. 236-238
Baxter, 1995, s. 169-171
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Tabell 1 - Mall för Pugh-matris

Koncept 4

Koncept 3

Koncept 2

Koncept 1

Referens

Kriterier
Kriterie 1
Kriterie 2
Kriterie 3
Kriterie 4

Vikt

Koncept

0
0
0
0
Summa

0

Pugh-matrisen fungerar på så vis att ett befintligt koncept fungerar som referens. På yaxeln sätter man ut de olika kriterierna som skall jämföras samt hur mycket de är värda
(vikt). På x-axeln listar man de olika koncepten som sedan jämförs med referensen. Ett
+ delas ut om det nya konceptet uppfyller kriteriet bättre än referensen, 0 om det är lika
bra och – om det fungerar sämre. I vissa fall där ett av koncepten uppfyller kriteriet
mycket bättre eller mycket sämre kan ++ eller – – delas ut. Värdet av det kriteriet räknas
då två gånger.

2.4 Framtagning av 3D modell och
sammanställningsritningar
För framtagningen av 3D-modellen och sammanställningsritningarna har CADprogrammet SolidWorks använts. CAD eller Computer Aided Design är ett
datorprogram i vilket tredimensionella modeller kan byggas upp och utifrån dessa kan
ritningar för produktion skapas. Gränssnitt för inköpta komponenter har konstruerats
upp på lättast möjliga sätt för att få en uppfattning om storlek och interaktion med andra
delar.

2.5 Kostnadskalkyl
För beräkning av bearbetningskostnader har SolidWorks inbyggda verktyg använts.
Detta utfördes för delar som inte går, eller som man inte tjänar på, att köpa färdiga och
därför måste låta tillverka. Vissa av de behövda produkterna återfanns i Grene Sverige
AB:s produktsortiment. Grene Sverige AB är redan en leverantör åt Korngården AB,
något som underlättade i insamlandet av prisuppgifter då Korngården AB:s
inloggningsuppgifter kunde användas. När inte produkterna funnits hos ovan nämnda
leverantör har lämpliga företag kontaktats, en diskussion om produktens utformning
hållits och slutligen har en offert erhållits. Ett flertal företag har dock inte återkommit
med något svar och detta har försvårat insamlandet av prisuppgifter gällande några av
de behövda produkterna.
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3 Förstudie
3.1 Odling, skörd och torkning
Humle är en växt som framförallt odlas för tillverkning av öl. Humlen ger ölen dess
arom och beska, men den ger även ölet en längre hållbarhet tack vare dess
konserverande egenskaper6. Kottarna växer på rankor, som beskrivs i stycket nedan,
tillsammans med blad (se figur 1).

Figur 1 – Humlekottar och blad på en ranka 7

Korngården AB:s odling sker idag på en areal av 5000 kvadratmeter och innefattar 1500
plantor av tre olika sorters humle. Ur varje planta tar man sex stycken rankor och resten
trimmas bort för att få en så effektiv växt som möjligt. Dessa rankor delas sedan upp på
två sex meter höga ståltrådar som är fästa i vajrar ovanför odlingen (se figur 2). De tre
rankorna och ståltråden kallas framöver för en ranka. Totalt har Korngården AB alltså
3000 rankor som ska skördas varje år.

6

R. Gary Morton P. Ag, Nova scotia Hop growers´ Guide, Coldbrook, NS, 2013, s. 5.
Hallertau Blanc hop cones – HOPS 2 BREW [Bild], tillgänglig: http://hops2brew.com/Hallertau-Blanchop-cone, (hämtad 2016-06-07)
7
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Figur 2 - Exempel på uppdelning av en humleplanta8
Vanligtvis när tiden är inne för skörd dras alla rankor ner och läggs på ett släp.
Rankorna transporteras sedan till den plats där kottarna ska plockas. När kottarna
plockas maskinellt följer det även med blad, då maskinell plockning inte går att
genomföra med tillräckligt stor precision för att undvika att detta sker. Blad och kottar
måste därför separeras för att få fram den slutgiltiga produkten.
När kottarna är mogna för skörd har de en tillräckligt stor mängd av ett ämne som heter
lupulin9. Det är i själva verket lupulinet som ger ölet dess arom och beska. Vid den
maskinella plockningen då kottarna slås av rankan finns en ökad risk för att en del av
lupulinet går förlorat10. Om detta inte är önskat kan handplockning vara att föredra då
väldigt lite lupulin riskerar att läcka ut. Denna process är dock, som tidigare nämnt,
tidskrävande och kostsam. Av den anledningen väljer de flesta att plocka maskinellt då
det förlorade lupulinet vägs upp av effektiviteten.
När kottarna plockats och separerats från bladen är det bråttom att torka dem. De måste
nå en fuktighetsgrad på 8 % inom tolv timmar efter att rankan klippts ner. Hädanefter
kommer detta att benämnas den optimala torktiden. Ju snabbare denna process går desto
bättre. Detta ställer krav på att plockningen håller en tillräckligt hög hastighet.

8

The Birth of a Hop [Bild], tillgänglig: https://www.craftbeer.com/craft-beer-muses/birth-of-a-hop,
(hämtad 2016-06-07)
9
Kneen, s. 11-12
10
Kneen, s. 29
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En hög effektivitet krävs även då kottarna endast är mogna för skörd under en kort
period – ett så kallat skördefönster. På grund av detta väljer många humleodlare,
däribland Korngården AB, att odla flera olika sorters humle med ej sammanfallande
skördefönster. På så sätt optimerar de sina möjligheter att ta vara på humlen inom dess
skördefönster.

3.2 Användarkravspecifikation
Här presenteras ett urval av kraven från användarkravspecifikationen som tillhandahölls
av Korngården AB.
3.2.1 Krav 4.1.1.1
Skörda 50 – 100 humlerankor per timme.
Humlerankan ska plockas på kottar och blad och sedan separera kottarna från bladen.
3.2.2 Krav 4.1.1.2
Separera kottar och blad från rankor med maximalt spill på 10%.
Av det totala antalet kottar, i viktprocent, får max 10% sitta kvar på rankan, sållas bort
med bladen eller på något sätt inte matas ut ur tröskverket som den färdiga produkten.
3.2.3 Krav 4.1.1.3
Växtlina med ranka ska hackas i mindre bitar.
När rankan har plockats färdig ska den sedan delas upp i mindre bitar.
3.2.4 Krav 4.1.1.4
Klara transport på motorväg.
Konstruktionen ska utformas för att tåla en transport på motorväg och klara av de
vibrationer som uppstår samt det väderförhållanden som kan förekomma.
3.2.5 Krav 4.1.1.5
Automatisk matning av ranka genom maskinen.
Operatören ska endast behöva fästa rankorna i tröskverket som sedan automatiskt matar
rankan genom tröskverket.
3.2.6 Krav 4.1.1.6
Utmatning av kottar på gemensamt ställe.
Alla kottar som sållats färdigt ska matas ut på samma ställe
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3.2.7 Krav 4.1.1.7
Utmatning och ihopsamling av restprodukter på gemensamt ställe.
Detta innebär allt som inte är kottar som matats in i tröskverket, framförallt blad och
den hackade rankan.
3.2.8 Krav 4.1.2.1
Konstruktionen skall rymmas i en europeisk gardintrailer, (12 350 x 2 490 x 3 230) (L x
B x H) [mm] vid transport.
Måtten syftar på de maximala yttermåtten på tröskverket.
3.2.9 Krav 4.1.2.2
Produkten skall maximalt väga 24 000 [kg]
Detta grundar sig i att en europeisk gardintrailer klarar denna vikt.
3.2.10 Krav 4.7.1.1
Tillverkningskostnaden för produkten får maximalt vara 174 000 [SEK] vid en
tillverkningsvolym på 3 – 5 [st/år]

3.3 Konkurrentanalys
3.3.1 Handplockning
Handplockning är ett mycket tidskrävande sätt att plocka humle på. Det krävs många
personer för att hinna skörda humlen inom den optimala torktiden. Detta är dock ett bra
alternativ i början när skördarna inte är särskilt stora och kapital inte har kommit in i
företaget. Det är också ett alternativ för personer med små odlingar för eget bruk, de kan
då få ut mer av sin skörd på grund av att mindre lupulin går till spillo.

3.3.2 Handmatad med fingrar
Det första steget till en mer automatiserad plockning är en handmatad maskin där det
sitter fingrar på cylinder eller liknande som slår av kottar och blad som sedan sorteras
för hand. Ett annat alternativ är Bine 3060 som efter att ha slagit av kottarna och bladen,
med fingrarna som visas i figur 3, automatiskt separerar kottarna från bladen med hjälp
av en trumma med hål i11(se figur 4). Efter detta steg sållas fler blad bort på ett band
med fläktar under där kottarna rullar ner medan bladen sugs fast och följer med upp.

“Bine 3060 Dave ericson Paul davey” [Video], tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=3a9SfXM7ww 2012, (hämtad 2016-04-20)
11
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Figur 3 - Bine 3060 plockning12

Figur 4 - Bine 3060 Sållningstrumma och band med fläktar13

12

Let me hop picking begin! [Bild], tillgänglig: http://blogs.cornell.edu/agsci-interns/2013/08/09/let-mehop-picking-begin/, (hämtad 2016-06-07)
13

Hopper.jpg (620x835) [Bild], tillgänglig:
https://spotofteadotorg.files.wordpress.com/2012/07/hopper.jpg, (hämtad 2016-06-07)
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3.3.3 Stående med fingrar
En annan variant är en ”stående plockning” där rankorna hänger med sin hela längd och
hela rankan plockas på blad och kottar på samma gång (se figur 5). Dessa varianter är
ofta väldigt stora och kräver en hög takhöjd om tröskningen ska ske inomhus14.
Fördelen med dessa är att tröskningen kan gå väldigt snabbt och att matningen av
rankan sker automatiskt. Av de hemmabyggda maskiner som studerats har ingen haft en
sållningsprocess direkt kopplad till plockningen.

Figur 5 - Stående plockning15

3.3.4 Vermonts tröskverk
Den vanligaste varianten av humletröskverk verkar vara ett Open source-tröskverk som
har utvecklats av University of Vermont, vidare kallat Vermonts tröskverk16. Det är
uppbyggt på så sätt att en ranka automatiskt matas igenom två par av liggande band med
fingrar som slår av kottar och blad. Därefter sker sållningen på fem stycken lutande
gummiband med en grov yta som för med sig blad uppåt medan kottar rullar neråt (se
figur 6).

“Oregon Hops-presented by the Oregon Hop Commision” [Video], tillgänglig:
https://www.youtube.com/watch?v=1L-xy_fYRvw 2009, (hämtad 2016-04-20)
15
“Custom Built Hops Harvester” [Video], tillgänglig:
https://www.youtube.com/watch?v=8vAXR1avjXs 2012, (hämtad 2016-04-20)
16
Heather Darby, “The UVM Mobile Hop Harvester”, University of Vermont, 2012, tillgänglig:
http://www.uvm.edu/extension/cropsoil/wp-content/uploads/The-UVM-Hop-Harvester-Project-ReportDrawings.pdf (hämtad 2016-04-07)
14
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Figur 6 - Vermonts tröskverk17

3.3.5 Wolf i olika storlekar
Det finns även en stor fabrikör av humletröskverk som heter Wolf. De har en del olika
storlekar på sina tröskverk, men de flesta har liknande funktioner. Rankan matas, som i
Vermonts tröskverk, horisontellt genom maskinen. Skillnaden är att fingrarna istället är
fästa på en cylinder och flera cylindrar är placerade efter varandra18.
När rankan har förts igenom plockningen hackas den upp i små delar och därmed
behöver inte en operatör ta hand om den plockade rankan.
Sållningen börjar med en försållning som har samma princip som de lutande banden. Ett
långt band används där en del av kottarna rullar ner för detta band, men på grund av den
relativt plana lutningen följer inga blad med. De flesta kottar och alla blad följer dock
med bandet upp och kommer till nästa steg i sållningen.
Det som är mest speciellt med dessa tröskverk är en stark fläkt som suger fast blad på
ett band med små hål i medan kottarna trillar rakt ner. Slutligen kommer två steg av
sållning med lutande gummiband.
Dessa tröskverk är lätta att justera efter vilken typ av humle som ska skördas vilket är en
viktig del när det kommer till sållningen. Då kottar för olika humlesorter har varierande
storlek och form beter de sig olika när de rullar på gummibanden. För att få bästa

“Hops Harvesting and Beyond : UVM Extension AgEngineering Blog : University of Vermont” [Bild],
tillgänglig: http://blog.uvm.edu/cwcallah/2014/12/07/hops-harvesting-and-beyond/,
(hämtad 2016-06-07)
18
“WOLF: Hop-Picking Machine WHE 513”, [Video], tillgänglig:
https://www.youtube.com/watch?v=vm2jr2bxJGM, 2012, (hämtad 2016-04-19)
17

11

möjliga separation måste banden kunna ställas i olika vinklar för olika kottar.
Justeringen sker med hjälp av de röda vevar som visas i figur 7.

Figur 7 - Wolf WHE 17019

“Retrofitting hops harvester may provide solution for Ontario growers”, [Bild], tillgänglig:
http://www.betterfarming.com/online-news/retrofitting-hops-harvester-may-provide-solution-ontariogrowers-37765 (hämtad 2016-06-07)
19
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3.4 Tröskverkets delar
Utifrån konkurrentanalysen utfördes en produktfunktionsanalys.
Produktfunktionsanalysen visade att ett tröskverk kan delas upp i, huvudsak, fyra delar.
Dessa delar är matning, plockning, sållning och hackning. Nedan förklaras vad de olika
delarna gör och vilka olika lösningar som observetats.
3.4.1 Matning
Matningen är den del som för rankan genom maskinen så att plockningen kan utföras.
Detta kan utföras manuellt eller automatiskt. När det sker manuellt förs rankan in till
plockningen och när kottarna har plockats av förs rankan ut igen. När det sker
automatiskt fästs rankan på någon typ av krok och dras igenom maskinen för att komma
ut på andra sidan. Kroken är vanligtvis fäst på en kedja.
3.4.2 Plockning
Plockningen är den del där kottar och blad, alternativt bara kottarna, blir separerade från
rankan. Det är endast då plockningen sker för hand som enbart kottarna plockas av och
då behövs ingen sållning. När plockningen sker maskinellt följer dock den största delen
av bladen med.
Den maskinella plockningen sker i nästan alla av de studerade fallen med någon typ av
fingrar som med relativt hög hastighet slår av kottar och blad från rankan. Dessa fingrar
kan vara fjädrade eller stumma, men de är vinklade bakåt i fingrarnas färdriktning för
att dessa inte ska fastna i rankan och skadas eller brytas av.
Plockning med denna typ av fingrar kan vara utformad med endast en cylinder där
fingrar är fästa och är då manuellt matad. Det vanligaste är dock att ha cylindrar eller
mattor på båda sidor om rankan. På de maskiner som Wolf tillverkar har de fingrar fästa
på cylindrar, och är en av få fabrikör som använder sig av denna utformning. I övrigt
har mestadels den typ där fingrarna sitter på en typ av matta observerats.
Det finns även andra typer av plockning som till exempel en där hela rankan klipps ner i
små bitar och då lossnar även kottarna20. Denna metod förekom endast en gång i det
material som studerades under förstudien, det verkar därför inte vara en vanligt
förekommande metod. Slutsatsen att det därmed inte verkar vara en effektiv lösning har
därför dragits.

3.4.3 Sållning
Sållningen är den del som varierar mest mellan konstruktionslösningarna. Det är i denna
del av processen som blad och övrig växtmassa ska separeras från kottarna. Den absolut

”Custom Drum Picker Demonstration – DK Fab”, [Video], tillgänglig:
https://www.youtube.com/watch?v=tq8zzoHPJt8, 2013, (hämtad 2016-04-22)
20
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största konstruktionsutmaningen ligger i den här delen då det finns mängder med olika
utseenden på kottar vilket medför att sållningens delar bör vara justerbara.
Det vanligaste sättet att sålla verkar, utifrån förstudien, vara att använda sig av ett
lutande band som roterar uppåt. Tanken är att bladen endast med hjälp av gravitationen
ska fastna på bandet medan kottarna ska rulla ner. Bandet har då ofta en grov gummiyta
med bra friktion just för att få bladen att fastna. Ett annat sätt att få blad att fastna är att
ha ett band med små hål i och någon typ av fläkt som suger fast bladen på bandet. Detta
kan ske med olika starka fläktar och beroende på fläktens styrka kan sållningens
hastighet variera. Ju starkare fläkt desto snabbare kan det gå, men då måste även vinkeln
på bandet bli brantare för att kottarna inte ska fastna och därmed sållas bort tillsammans
med bladen.
En helt annan metod är att blad och kottar hamnar i en trumma med hål i där tanken är
att bara kottar ska trilla igenom medan blad ska stanna kvar. Problemet med denna
variant är att humlekottarnas storlek varierar mycket mellan olika humlesorter. Då hålen
i trumman inte går att justera efter kottarnas storlek blir detta ett problem om man, likt
Korngården AB, har valt att odla flera humlesorter och därmed har flera olika storlekar
på humlekottarna.
En tredje metod kan ses som en kombination av de två ovanstående. I denna metod
använder man sig av ett band med tillräckligt stora hål i för att kottar ska trilla igenom.
Samma problem uppstår i detta fall som med trumman då det inte går att justera hålens
storlek.
3.4.4 Hackning
Hackningen är ingen väsentlig del av själva tröskverket, men ändå något som
underlättar för operatören och gör att färre operatörer krävs för att sköta tröskverket.
Hackning i det här avseendet ska ske automatiskt och rankan skärs då av från kroken
och hackas sedan upp i små delar och matas vidare utan hjälp av kroken.
Det enda exemplet på en hackningslösning som återfanns i materialet för förstudien var
ett Wolf tröskverk. I detta tröskverk fungerar denna process på så sätt att när rankan
matas ut från plockningen kläms den mellan två roterande cylindrar med bra grepp. På
andra sidan ligger rankan på en kant och mot den kanten roterar snedställda skär och
hackar upp rankan samtidigt som den lossnar från kroken. Det är samma princip som för
en handdriven gräsklippare.
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4 Uppbyggnad och olika lösningar
I detta kapitel redogörs för de lösningar som detta projekt har kommit fram till och
processen bakom. För att få en översikt av tröskverket finns en bild på detta nedan i
figur 8.

Figur 8 – Slutgiltiga designen av detta arbete

4.1 Ramverk
4.1.1 Yttre ram
Ramverket är uppbyggt av fyrkantsprofiler i varmförzinkat stål med dimensionerna
40x40x2. Valet av dimensioner är grundade i SolidWorks standardmått på
fyrkantsprofiler fast här med en tunnare tjocklek, två istället för fyra millimeter (måttet i
modellen och ritningarna är dock fyra millimeter på grund av att det underlättat arbetet i
SolidWorks). Tjockleken i fråga valdes då ingen leverantör som tillverkar
varmförzinkad fyrkantsprofil i fyra millimeter tjockt gods har hittats. Detta borde inte
medföra några komplikationer då ramen inte kommer utsättas för några stora
belastningar.
Valet av varmförzinkat stål grundas i att tröskverket kommer befinna sig mycket
utomhus på vägar och under skörd. Det medför en risk för rostbildningar på ramen
vilket motverkas av förzinkningen21. Ramen ska svetsas ihop vilket är ett problem då
rostskyddet förstörs kring svetsen22. Förslagsvis genomförs en målning av detta område
för att undvika rost på dessa ställen.

Nordic Galvanizers, “Korrosion”, tillgänglig: http://www.nordicgalvanizers.com/foretag/Korrosion.htm
(hämtad 2016-05-10)
22
Nordic Galvanizers, “ Konstruktionsutformning”, tillgänglig:
http://www.nordicgalvanizers.com/tankapa/tankapa.htm (hämtad 2016-05-10)
21
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Konstruktionen är 5590 mm lång, 2240 mm bred och 3040 mm hög. En renderad bild
av hur den yttre ramen ser ut går att skåda i figur 9.

Figur 9 - Yttre ram

4.1.2 Inre ram
För att tröskverket ska bli så flexibelt som möjligt valdes en typ av balk som kallas för
strutskena. Tvärsnittet har formen av en liksidig fyrkantsprofil där en sida saknas (se
figur 11). Kanterna är inböjda och tillför en möjlighet att fästa saker på skenan. Utan att
ändra i konstruktionen kan justeringar lätt utföras. Infästning sker med hjälp av en
skenmutter vilken sitter på insidan av skenan och greppar tag i kanten med de räfflade
ytorna (se figur 12).

Figur 10 - Tvärsnitt strutskena
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Figur 11 - Skenmutter till strutskena23
Även dessa skenor är tillverkade i varmförzinkat stål och svetsas fast på den yttre ramen
som visas i figur 13. Vissa strutskenor är dock justerbara och fästs med hjälp av
skenmuttrar och vinkeljärn på de andra strutskenorna.

Figur 12 - Strutskenor fäst på yttre ram

4.2 Matning
Ergonomi är alltid en viktig del när det kommer till något som en fysisk person ska
operera. Tanken är att det är en person som står och fäster rankorna på krokarna och en
person som byter den behållare som fångar upp kottarna och ser till att det finns rankor
tillgängliga för den andra operatören.
Det är därför viktigt att säkerställa att operatören som hänger på rankorna gör det på en
ergonomisk höjd samt att hen inte heller behöver böja sig ner till marken varje gång.

”VVS Centrum – Tunga byggsystem” [Bild], tillgänglig:
http://eshop.vvscentrum.se/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10003&storeId=11051
&categoryId=201800&langId=46&parent_category_rn=201256&topCategoryId=41401, (hämtad 201605-18)
23
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Initialt var tanken att kedjan skulle gå horisontellt men det tillförde svårigheter att ge en
bra arbetshöjd för operatören utan att ändra om designen på plockningen. Det
observerades sedan att Wolfs WHE170 har kedjan i vertikal riktning (se figur 7) vilket
underlättar att få ner kedjan på en lämplig höjd. Då kedjan är orienterad på detta sätt kan
änden av kedjan placeras på vilken höjd som helst utan att påverka den övriga
maskinens konstruktion.

I samband med att rankan ska matas in i tröskverket vill man helst inte att den ska
skrapas mot marken för att den ska tappa så lite kottar och lupulin som möjligt. För att
undvika detta kan man lägga rankan ut från tröskverket med det som ska in först längst
bort. På så sätt ”rullas” rankan längs marken istället för att släpas. För att lösa
inmatningen i tröskverket måste operatören kunna kroka fast rankan ända borta vid
”början” av rankan. Detta för att hen inte hinner gå med en ranka 6 meter, kroka fast
den och gå och hämta en ny innan nästa krok har passerat. Därför måste kedjan sträcka
sig ca 6 meter ut från tröskverket (se figur 14).

Figur 13 - Matning

För att tröskverket ska vara så litet som möjligt vid transport och lätt att packa ihop
valdes att inte ha en stel utbyggnad av upphängningen av kedjan. Istället fästs kedjan på
ett kedjehjul som är fäst i en ställning som spänns ut med spännband ner i marken,
vilket gör att det blir en naturlig spänning av kedjan (ej ännu modellerad i SolidWorks)
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4.3 Plockning
Plockningen är uppdelad i två olika segment. Båda segmenten består av två stycken
mattor. Mattorna består i sig av två kedjor med jämnt fördelade länkar med
fästmöjligheter på (se figur 15).

Figur 14 - Enkel modell av kedja för plockningen

I dessa länkar fästs L-profiler där alla fingrar sitter monterade som visas i figur 16.

Figur 15 - L-profil med fjädrade plockfingrar

Kedjorna i sin tur är upphängda på kedjehjul fästa på en axel (se figur 17).
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Figur 16 – Plockmatta
Mattorna är placerade horisontellt i förhållande till varandra så att rankan kan föras
emellan dessa. De första mattorna som rankan åker igenom är ställda i en vinkel på
grund av att rankan är mycket tjockare när inga kottar eller blad plockats från den än. I
takt med att fler och fler kottar slås av rankan krymper den i omfång och mattorna måste
sitta tätare ihop (se figur 18).

Figur 17 - Plockningen sedd från sidan
I det andra segmentet av plockningen är syftet att få av alla kottar från rankan, även om
det måste ske med mer våld. För att uppfylla detta sitter mattorna tätt mot varandra och
om det är nödvändigt kan hastigheten ökas.
Under konceptgenereringen diskuterades att använda rensmatta som används vid bland
annat rensning av sockerbetor. Dessa är uppbyggda på liknande sätt som de mattor som
valts för detta projekt, men istället för kedjor har dessa kuggremmar och stålpinnar
istället för L-profiler. Problemet med dessa är att det ändå skulle behövas någon
ytterligare fästanordning för att få fast fingrarna. Därför skulle denna lösning bli dyrare
än den nuvarande.
När det kom till att välja hur plockningen skulle se ut genererades fyra olika varianter
och kombinationer av det som observerats i förstudien:
20






2 mattor
Bara cylindrar
En matta och två cylindrar. Mattan först sedan cylindrarna
En lång matta.

Därefter utfördes, i samarbete med Korngården AB, en viktning där tre kriterier sattes
upp och betygsattes från 0 till 10 (se tabell 2).
Tabell 2 - Viktning av koncept för plockning

Precision Pris Effektivitet/m Totalt
Två mattor
6
8
7
21
Bara cylindrar
9
5
5
19
En matta och
två cylindrar
8
7
6
21
En lång matta
4
8
7
19

Som visas i tabell 2 gav viktningen inte någon självklar vinnare vilket inte är
förvånande då koncepten är relativt lika varandra. Dock är det två som sticker ut och vid
vidare diskussion var det också dessa två som var mest intressanta för Korngården AB.
Efter ytterligare skissande blev det tydligt att för att få samma längd av plockning som
för en matta, det vill säga den sträcka rankan passerar och plockas, skulle fler än 2
cylindrar behövas. Detta resulterade i att priset höjdes och konceptet med två mattor
framstod därmed som det bästa av dessa två. Korngården AB höll med om denna analys
och ansåg att konceptet med två mattor var det bästa konceptet, samt att det skulle passa
dem.
Nackdelen med detta koncept är att kedjorna är flexibla vilket kan resultera i att det
avstånd som ställts in mellan mattorna kan komma att variera. Detta förstärks även med
den effekt som kommer av att drivningen sitter på den bakre av axlarna. Denna
placering är ett resultat av att vinkeln mellan mattorna ska kunna justeras. Drivningen
skjuter alltså den aktiva sidan av mattan (sidan mot rankan) framåt istället för att dra
den framåt. Resultatet blir att kedjorna på den aktiva sidan blir slappare medan den
andra sidan blir mer spänd. I ett idealfall skulle alltså drivningen sitta på främre axeln
och en automatisk spänning av kedjorna skulle uppnås.

4.4 Sållning
Sållningsprocessen som tagits fram i det här projektet utgår från samma princip som
Vermonts tröskverk, men det finns en stor skillnad. En sekundär sållning har lagts till,
vilket innebär att detta projekts sållningsprocess kan delas upp i tre delar.
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När kottar och blad har plockats från rankan ramlar de ner på ett transportband och förs
vidare till första delen av sållningen. Här ramlar kottarna och bladen ner på det första av
de fem snedställda gummibanden. Till skillnad från Vermonts är det första bandet mer
snedställt än de andra då tanken är att det inte ska följa med några blad alls med
kottarna som rullar ner. Alla blad och de flesta kottarna följer alltså med bandet upp och
lämpas över på nästa band. Detta steg kan kallas för en försållning. Denna process
upprepas nu fyra gånger till under huvudsållningen, men på mer vertikalt ställda band.
Det två första delarna av sållningen kan skådas i figur 19.

Figur 18 - Försållning och huvudsållning

Om detta hade varit Vermonts tröskverk hade sållningen varit klar nu. Inställningarna
på banden hade varit sådana att nästan alla kottar hade rullat ner för banden och så få
blad som möjligt följt med dessa kottar. Det som skiljer mitt koncept från Vermonts är
att efter denna första sållning transporteras kottarna, och de blad som följt med, vidare
till en sekundär sållning. Denna idé inspirerades av Wolf:s tröskverk där ”samma”
kottar sållas flera gånger för att få en gradvis renare och renare slutprodukt. Denna del
ser ut som följande i figur 20.
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Figur 19 - Sekundär sållning

Fördelen med den sekundära sållningen är precis som i Wolf:s tröskverk att det blir en
renare produkt. Till skillnad från Vermonts tröskverk kan man även se till att så gott
som alla kottar blir utsållade genom att ställa huvudsållningens band lite brantare. Detta
kommer medföra att fler blad följer med kottarna, men inte en mindre ren slutprodukt.
De ytterligare blad som följer med kottarna vid en brantare inställning på banden
kommer troligtvis att sållas bort i den sekundära sållningen och det är större sannolikhet
att kravet om maximalt 10% spill uppfylls.
Valet av detta koncept föregicks av skisser på olika typer av flöden med olika typer av
lösningar som stötts på under förstudien. Den första varianten som utvecklades var ett
försök att efterlikna ett av Wolf:s tröskverk. Resultatet kan ses nedan i Figur 21, där
sållningen är uppdelad i en försållning, sållning med en stark fläkt som suger fast blad i
en brant vinkel, och avslutas med två sållningsband i gummi.

Figur 20 - Skiss av Wolfkopia

Den andra idén är uppbyggd av ett långt band med stora hål i som kottarna faller
igenom följt av en gummibandssållning. Kottar och annat skräp som inte rullar av
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bandet transporteras till ytterligare en sållning med gummiband. (se figur 22)

Figur 21 - Skiss av Hålband med gummibandssållning

Sista idén utgörs även den av ett band med stora hål i. Skillnaden är att under detta band
finns en lutande plåt som skakar. Plåten har tillräckligt små hål för att kottarna inte ska
ta sig igenom, men tillräckligt stora hål för att små partiklar ska kunna passera. (se figur
23)

Figur 22 - Hålband med skakbord

För att på ett objektivt sätt utreda vilket av dessa koncept som bäst uppfyller
Korngården AB:s behov användes en Pugh-matris (se tabell 3). Vermonts tröskverk
användes som referens (se figur 24), men ansågs också vara en möjlig lösning för
Korngården AB. De faktorerna som viktas är justerbarhet, pris, separationseffektivitet
och storlek.

Figur 23 - Skiss av Vermonts tröskverk
Tabell 3 - Pugh-matris för olika koncept

Pugh Matris Vikt
Justerbarhet
Pris
Sepeff
Storlek
Summa
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9
8
7
5

Vermont
Hålband+
Hålband+
(ref)
Wolfkopia 2gummiband skakbord
0
+
0
0
+
0
+
-0
0
+
0
+3
-16
-10

De två koncepten med hålband visade sig inte uppfylla kraven lika bra som Vermonts
och Wolfkopian. Wolfkopian fick högst poäng, men vann endast med ett fåtal poäng
över Vermonts tröskverk och därför går det inte att med säkerhet säga att det är det
bästa konceptet. Korngården AB uttryckte en önskan om att fortsätta arbetet med dessa
två koncept för att se om några förbättringsförslag skulle kunna genereras. Fler
eventuella konceptlösningar med mer precision och uppskattade längder på sållningsoch transportband arbetades därför fram.
Den konstruktionsändring som utfördes på Wolfkopian var att ta bort ett av
gummibanden i slutet och förlänga det andra då det fyller samma funktion och kräver
färre delar vilket sänker kostnaden för tröskverket (se figur 25).

Figur 24 - Skiss av Wolfkopia med ett sållnignsband på slutet

På Vermonts tröskverk konstruerades, som tidigare nämnt, en sekundär sållning vilket
även medförde ett extra band för transport snett uppåt (se figur 26).

Figur 25 - Skiss av Vermonts tröskverk med eftersållning

Den sekundära sållningen lades till då det observerats att det ofta, under studiet av
Vermonts tröskverk, följer med lite skräp och blad i slutprodukten. Tanken var att om
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det som i Vermonts tröskverk utgör slutprodukten sållades en gång till borde den
slutgiltiga produkten vara ännu renare, därför konstruerades en sekundär sållning.
Efter denna vidareutveckling utfördes återigen en viktning med hjälp av Pugh-matrisen,
denna gång med endast Vermonts med eftersållning och Wolfkopian. Vermonts
tröskverk var även denna gång referens och utgången blev att Vermonts med
eftersållning fick ett + på separationseffektiviteten medan Wolfkopian låg kvar på
samma poäng som tidigare, då ändringen inte ansågs påverka priset så pass mycket att –
skulle bli 0. Vermonts med eftersållning fick därför 7 poäng gentemot Wolfkopians 3
(se tabell 4).
Tabell 4 - Pugh-matris för de vidareutvecklade koncepten

Vermont (ref)

5 band+sekundär

Wolfkopia

Kriterier
Justerbarhet
Pris
Sepeff
Storlek

Vikt

Koncept

9
8
7
5
Summa

0
0
0
0
0

0
0
+
0
+7

+
+
+3

Trots att Korngården AB initialt var mest intresserade av Wolfkopian ändrade denna
viktning deras åsikt och de valde att gå vidare med det andra konceptet.
Inkluderat i sållningen är transporten mellan sållningsbanden och även de transportband
som för bort skräp och de utsållade kottarna. Det ena transportbandet är placerat efter
den primära sållningen där det sista bandet lämpar av allt skräp och det andra
transportbandet sitter under den sekundära sållningen där alla kottar rullar ner (se figur
20). Banden roterar i motsatt riktning mot varandra för att inte blad ska hamna bland
kottarna när sållningen är färdig. Kottarna ramlar av bandet ner i någon form av
uppsamlingskärl och samma sak sker med bladen. För att få en dräglig arbetssituation
bör dessa placeras på en ergonomisk höjd och kärlen bör inte vara så stora att det blir en
för stor belastning på ryggen. Upphängning av dessa kärl är dock inget som det funnits
tid till att konstruera upp.

4.5 Hackning
Då denna del inte egentligen är väsentlig för att tröskverket ska fungera har den hamnat
i skymundan under projektets gång och därför har ingen riktig lösning tagits fram.
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Tanken var från början att använda samma princip som Wolf använder i sina tröskverk.
Trots intensiva sökningar på internet har inte någon liknande konstruktion som går att
köpa hittats. Det enda alternativet som sågs som realistiskt var att köpa in en flishugg.
Detta verkade initialt som en bra idé, men vid lite närmare eftertanke upptäcktes att det
skulle medföra vissa problem. Det första är att rankan är lindad runt en ståltråd. Ett
företag som tillverkar fligshuggar kontaktades, de kunde dock inte svara på om
maskinen i längden skulle må bra av att klippa av ståltråden. Troligtvis skulle man bli
tvungen att byta skären relativt ofta. De rekommenderade att köpa en lågprisvariant för
att se om det fungerar då deras billigaste maskiner kostar mellan 50 och 100 000 kr.
En flishugg för strax över 6500 kr hittades, vilket kändes som en rimlig investering för
att testa om denna lösning fungerar.
Det andra problemet är att rankan måste matas ganska långt innan den når flishuggen
vilket gör att rankan på något sätt måste klippas av innan dess. Även detta problem blir
större då ståltråden är svårare att klippa av är rankorna.
Precis i slutet av projektet genererades en idé om att ha två vässade skivor som sitter i
kanten av cylindrarna som matar rankan efter att den klippts från kroken. Dessa skivor
ska ligga omlott med ett par millimeter och vara slipade på den sida som ligger emot
varandra. Förhoppningsvis skulle detta skära/klippa av rankan och ståltråden.

4.6 Drivning
För att driva alla mattor och band kommer nio stycken hydraulmotorer och en
hydraulpump att användas. Hydraulpumpen drivs av en dieselmotor. Valet av att
använda denna typ av drivning var ett önskemål från Korngården AB, då de redan hade
tillgång till hydraulmotorer. Detta är även den lösning som University of Vermont
använt sig av och verkar var något som fungerar bra. Den enda skillnaden är att de
använder sig av kraftuttaget från en traktor istället för en dieselmotor. Det hade även
gått att använda sig av en traktors kraftuttag, men då Korngården AB vill sälja
tröskningen som en tjänst ansågs dieselmotorn som en mer flexibel lösning. Även om
det är rimligt att anta att de flesta som odlar humle har tillgång till en traktor, finns det
säkerligen dem som inte har det och då är dieselmotorn som drivningslösning en liten
åtgärd för att utöka marknaden.
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Figur 26 - Hydraulmotor från Korngårdens leverantör Grene AB24
På de ställen där två upphängningar av mattorna sitter nära varandra har drivningen
överförts mellan mattorna med kedjehjul och kedja. Detta medför en minskning av
kostnaden i och med att färre motorer används. Därutöver minskar även åtgången av
hydraulslang. Den största besparingen görs dock när det gäller de fem sållningsbanden
som med denna lösning endast behöver en motor (se figur 28).

Figur 27 - Kraftöverföring försållning och huvudsållning
Kedjorna har placerats på den nedre axeln till varje band för att vinkeln på banden ska
kunna justeras fritt. Ett problem som kan uppstå är dock att om vinkeln ställs för brant
skulle avståndet mellan de nedre axlarna behöva vara mindre.

”Grene Sverige AB – Orbitmotorer Gopart, SMP”, [Bild], tillgänglig:
https://shop.grene.com/store/agro-se/sv/product/180591, (hämtad 2016-06-07)
24
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4.7 Lagring
För alla roterande delar har ett lagerhus med inbyggt lager valts. Kullagret fästs enkelt
på axlarna med två stoppskruvar. Själva lagerhuset är av en enkel konstruktion och
består endast av plåt som bockats för att sluta inne lagret (se figur 29).

Figur 28 - Lagerhus av bockad plåt25
Denna variant av lagerhus hittades i slutet av detta arbete vilket gör att CAD-modellen
ser annorlunda ut. De lagerhus som är avbildade där är av en annan typ som är större
och troligtvis mycket dyrare då dessa var gjutna och tillverkade med högre precision. En
så hög precision är inte nödvändigt för detta projekts konstruktion. I dessa lagerhus
ingick inte heller några lager utan de skulle ha behövts köpas in separat. Därför är även
lager och lagerhus monterade i olika sammanställningar vilket de inte ska vara.
För att lagerhusen ska kunna fästas på strutskenorna behövs en plåt som är lika bred
som strutskenan, lika lång som lagerhuset och som har hål på samma ställe. Lagerhusen
är för smala för att fästas direkt på strutskenan och skulle hamna snett utan denna plåt.

”TR Lagerenhet Plåthus PP”, [Bild], tillgänglig:
http://www.internordic.com/Produkter/Lager/Lagerenheter/Plathus/TR/Lagerenhet_Plathus_PP/1705512798768.html (hämtad 2016-06-07)
25
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5 Kostnadskalkyl
Kostnaden för tröskverket får enligt användarkravspecifikationen inte överstiga 175 000
kr. För närvarande uppgår den lösning som presenterats i denna rapport till en kostnad
på ca 200 000 kr. Då är dessutom inte alla delar inkluderade än, som dieselmotorn,
kedjehjul och skyddsplåtar, vilket säkerligen kommer tillföra ca 30 000 kr. Om
Korngården AB vill att tillverkningskostnaderna ska sänkas under deras krav är detta
förmodligen inte omöjligt att uppnå. Dock innebär det förmodligen mycket arbete med
att kontakta ett stort antal leverantörer för att ta reda på de bästa priserna.
Kostnader som inte heller tagits i åtanke är leveranskostnader på till exempel fingrarna
och tillhörande L-profiler. Då dessa har en viss tyngd kan det komma att kosta en del att
få det fraktat till Sverige.
Till största del har produkter från svenska leverantörer tagits med som förslag. Dels för
att leveranskostnader blir minimala, men också för att lättare kunna få offerter. Detta
ger en bra uppfattning om vad det kommer att kosta, men då det ofta är dyrt att köpa in
dessa typer av produkter i Sverige kan tröskverket komma att bli billigare om andra
leverantörer anlitas, inhemska eller utländska.
Nedan presenteras den kostnadskalkyl som tagits fram. Den visar hur många av varje
del som behövs, hur mycket varje del kostar och det sammanlagda priset för delarna 26.
Längst ner i kalkylen står det totala beloppet som tröskverket kan komma att kosta.
Tabell 5 - Kostnadskalkyl

Kostnadskalkyl mobilt humletröskverk
Totalt
pris

Del

Kvantitet

Pris/enhet

Yttre ram
Inre ram

108 m

323kr/6m

5814

Fästbalk
Fästmutter
Fästvinkel
Hydraulik
Motorer
Hydraulpump
Flödesreglage
Kopplingar
Övrigt bla riktningsväljare
Hydraulslang
5/8''

12st á 6 m
250st
42st

654 kr/st
2,50 kr/st
Uppsk 2kr/st

7848
625
84

9st
1st
9st
64st

1570 kr/st
4313 kr/st
1182 kr/st
100 kr/st

14130
4313
10638
6400
8233

17 m

223,2 kr/m

3794
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För fullständig kostnadskalkyl samt leverantörer av vissa delar se bilaga 2

30

3/4''
1''
1 1/4''
Kedjor
Matarkedja
Drivkedja plockning
Kedja sållning lång
Kedja sållning kort
Kedja transport
Kedja plockning
Kedjehjul
Stort stor kedja
Stort liten kedja
Litet liten kedja
Lagerhus
Plockningen
L-profiler
Plockfingrar
Fästclips
Skruv och mutter
Mattor
Sållning liten
Sållning stor
Transport 1
Transport 2
Transport 3
Trans Kottar/Skräp
Mattupphängning
Cylinder lång
Cylinder kort
Axelcentrerare Plåt
Mattstopp
Axel
Lång axel
Kort axel
Flishugg
Plåtdetaljer
Infästning Motor
Stopplåtar
Dieselmotor
Montering och svets

19,5 m
31 m
5m

264,4 kr/m
402 kr/m
700,8 kr/m

5156
12462
3504

1st á 22 m
2st á 1,64 m
1st á 1,4 m
3st á 1,1 m
1st á 0,58 m
8st á 2,95 m

4650 kr/st
210 kr/st
180 kr/st
140 kr/st
74 kr/st
581 kr/st

4650
420
180
420
74
4600

24st
4st
12st
72st

?
?
?
164 kr/st

11808

48st
840st 1000/låda
840st 1000/låda
840st

293,3 kr/st
2496,8 kr/1000st
407 kr/1000st
?

14078
2497
407

5st á 2,3 m
1st á 4,3 m
1st á 5,3 m
1st á 5,9 m
1st á 4,3 m
2st á 3,45 m

4045 kr/st
6375 kr/st
4425 kr/st
4795 kr/st
10675 kr/st
1139 kr/st

20225
6375
4425
4795
10675
2278

18st
4st
44st
44st

200 kr/st
150 kr/st
65 kr/st
74 kr/st

3600
600
2860
3256

26st
4st
1st

45,26 kr/m
45,26 kr/m
6590 kr/st

2000
110
6590

9st

134 kr/st
?
?
300 kr/timme

1206

1st

Totalt

31

9600
200731

6 Utvärdering av konstruktion
Nedan redogörs för om de krav som presenteras i början av rapporten uppfyllts eller ej.

6.1 Krav 4.1.1.1
Den aspekten av användarkravspecifikationen som säger att 50 – 100 rankor ska kunna
skördas per timme är väldigt svår att veta om den uppfyllts i och med denna design.
Däremot har University of Vermont publicerat en jämförelse mellan olika tröskverk på
marknaden och skriver där att deras eget har en kapacitet på 60 till 170 rankor per
timme27. Med tanke på att det tröskverk som utvecklats under detta projekt baseras på
detta tröskverk anses detta krav vara uppfyllt.

6.2 Krav 4.1.1.2
Kravet att blad och kottar ska separeras med ett maximalt spill på 10 % är även detta
omöjligt att fastställa på det här stadiet i utvecklingen av tröskverket. Men i och med
tillägget av den sekundära sållningen har åtgärder vidtagits för att minimera spill.

6.3 Krav 4.1.1.3
Att växtlina, i det här fallet ståltråd, ska hackas i mindre bitar är inte uppfyllt än. Dock
finns olika förslag och det som saknas är egentligen bara att konstruera dessa i
SolidWorks för att se att allt passar. Att få tillgång till mått på flishuggen är nästa steg i
processen.

6.4 Krav 4.1.1.4
Inga särskilda beräkningar har utförts för att säkerställa att detta tröskverk skulle klara
av att transporteras på motorväg. Däremot är det inte något som är ömtåligt och skulle ta
skada. Det är också möjligt att sätta presenningar runtom hela tröskverket då
matarkedjan och dess upphängning kan placeras i tröskverket. Detta för att skydda mot
väder och vind.

6.5 Krav 4.1.1.5
Automatisk matning av rankan genom maskinen är uppfylld då inget ytterligare arbete
än att hänga upp rankan behövs.

6.6 Krav 4.1.1.6
Utmatning av kottar på gemensamt ställe uppfylls.

Chris Callahan, “Hop Harvesters What’s Out There?”, [Powerpoint] Morrisville, NY: University of
Vermont. 2013, s. 19, tillgänglig: http://blog.uvm.edu/cwcallah/files/2014/03/Hops-Harvesting-WhatsOut-There-2013-12-07-Morrisville-NY-CALLAHAN-r2.pdf, (hämtad 2016-04-20)
27
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6.7 Krav 4.1.1.7
Utmatningen och hopsamling av restprodukter på gemensamt ställe är inte uppfyllt.
Detta för att blad och annat skräp som sållas bort i den sekundära sållningen hamnar
bakom tröskverket. Dock är detta troligtvis så pass små mängder att det inte spelar
någon större roll. Ett eller flera band som för samman dessa blad med de som sållas bort
från huvudsållningen skulle vara en onödig kostnad. En annan del som ej är löst än är
var den uppklippta rankan tar vägen. Detta kan med största sannolikhet lösas genom att
ett rör leds från flishuggens utlopp till bandet där övrig växtmassa hamnar.

6.8 Krav 4.1.2.1
Då konstruktionen är 5590 mm lång, 2240 mm bred och 3040 mm hög uppfylls kravet
på hur stort tröskverket får vara för att få plats på det släp som Korngården AB ämnar
använda för transport. Ett kortare släp vore att rekommendera då tröskverket blir cirka
6500 mm kortare än det specificerade släpet.

6.9 Krav 4.1.2.2
Kravet på att tröskverket inte får väga mer än 24 000 kg uppfylls med väldigt goda
marginaler. Vikten på tröskverket är en uppskattning som automatiskt tagits fram med
hjälp av SolidWorks inbyggda utvärderingsverktyg. Vikten ligger för närvarande på
1 122 667 gram, det vill säga 1 123 kg, vilket ligger långt under maxvikten. Trots att
alla delar inte är på plats än kommer den färdiga vikten inte öka med många kilo.
Kravet för vikt kan dock komma att ändras om ett mindre släp väljs för transport.

6.10
Se kapitel 5.
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Krav 4.7.1.1

7 Diskussion och slutsats
I detta examensarbete har ett konstruktionsförslag till ett humletröskverk presenterats.
Med detta konstruktionsförslag kommer Korngården AB, efter lite vidareutveckling, att
kunna tillverka ett eget tröskverk som i största möjliga mån är anpassat till deras behov.
Med tröskverket kommer de att spara både pengar och tid vilket är en nödvändighet om
de ska få sin humleodling att bli lönsam.
Med tanke på att denna investering skall vara lönsam för Korngården AB är då frågan
om så blir fallet om tröskverket blir dyrare är vad de tänkt. Även fast investeringen blir
större så är det dock en nödvändighet. Skillnaden blir att det tar längre tid att räkna hem
investeringen och gå med vinst.
Inget projekt är utan dess svårigheter och detta projekt har inte varit något undantag från
den regeln. Det är som de säger lätt att vara efterklok, men reflektion vid ett arbetes slut
är en bra övning för att i framtiden undgå samma fallgropar. En av de första
svårigheterna som uppstod under detta arbete var att hitta relevant litteratur och
information för förstudien. Retrospektivt hade ett studiebesök under början av projektet
varit bra för att kunna studera ett humletröskverk i verkligheten, detta hade gjort det
lättare att göra uppskattningar av till exempel sållningsbandens storlek då en
uppfattning om hela tröskverkets storlek hade inhämtats.
Vidare uppstod svårigheter när kostnadskalkylen skulle tas fram i och med att ett flertal
företag inte återkom med svar och detta försvårade insamlandet av prisuppgifter
gällande några av de behövda produkterna. Denna svårighet hade möjligtvis kunnat
avhjälpas med mer tid, men inom de tidsramar som detta projekt hade var detta inte
möjligt.
En tredje svårighet har varit att veta huruvida användarkravspecifikationen har uppfyllts
eller inte. Detta då vissa krav endast går att mäta när tröskverket är tillverkat, testat och
justerat. I dessa lägen har slutsatser dragits från tidigare konstruktionslösningar och från
tröskverk som redan finns på marknaden. Detta är något som gör att investeringen för
Korngården AB kan kännas som riskfylld, då det inte finns några garantier för att den
färdiga produkten skulle fungera som tänkt.
Något som däremot inte varit en begränsning under detta projekt är patent. Detta då det
tröskverk som utvecklats mest efterliknar Vermonts tröskverk, vilket är ett ”open
source” tröskverk som vem som helst får bygga. Om valet av koncept hade fallit på
Wolfkopian hade mer undersökningar inom detta område varit nödvändigt.
En aspekt som kan ifrågasättas är om det är hållbart att driva ett tröskverk med ett fosilt
bränsle som diesel. Diesel släpper ut en mängd olika skadliga ämnen för lungorna samt
att det bidrar till växthuseffekten. Det kanske hade varit att föredra att plocka humlen
för hand på grund av dessa två aspekter, dessutom tas mer av lupulinet till vara viket gör
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att mindre odlingsyta krävs. Det skulle även ge fler jobb om än väldigt lågt avlönat för
att det ska vara lönsamt för Korngården AB. Lönsamheten är som tidigare nämnt en
anledning till att ett tröskverk är nödvändigt och det kan bli svårt att lösa skörden på
något annat sätt.
En annan miljöaspekt är att Korngården AB använder sig av ståltråd som humlen
klättrar på. Denna tråd ska, som bekant, hackas upp i mindre bitar utan att sedan
separeras från växtmassan. Är det hållbart att låta denna tråd rosta bort i naturen när den
istället skulle kunnat återvinnas. Istället borde en biologiskt nedbrytbar tråd användas
för att slita så lite på miljön som möjligt. Detta skulle även underlätta hackandet av de
plockade rankorna då mindre slitage uppstår på flishuggen.
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8 Rekomendationer
Det går alltid att göra förbättringar i produkter och då denna konstruktion är ett första
utkast för detta tröskverk finns det givetvis en del saker som bör ändras.
En sak är placeringen av alla balkar i yttre ramen. Den nuvarande placeringen är en
produkt av att det i början av projektet sattes upp ett ramverk för att ha något att utgå
ifrån. Vissa ändringar har gjorts under projektets gång, men i den fas som projektet
befinner sig i nu borde en större omkonstruktion genomföras. Den investerade tiden
eller pengarna som läggs i början av ett projekt får man tillbaka många gånger mer än
det man investerar i tillverkningssteget28. Detta för att den enda investeringen i början är
tid/lön och det är billigt att göra ändringar om man skulle hitta ett fel. Ett fel som
upptäcks under tillverkning kostar troligtvis väldigt mycket.
När omstruktureringen av ramen utförs bör hänsyn tas till infästning av alla övriga delar
bland annat av lagerhus då önskad placering inte gått att uppnå på alla ställen
Något som återstår att göra för att detta tröskverk ska vara färdigt att tillverka är bland
annat att hackningen ska konstrueras och läggas in i CAD-modellen. Mått på den
flishugg som är tänkt att köpas in måste specificeras från leverantören för att kunna
konstruera hur den ska fästas i tröskverket. De två vässade skivorna ska också
dimensioneras och läggas in i CAD:en.
Den upphängning som utgör förlängningen av matarkedjan är ännu inte konstruerad och
uppritad. Här är det endast ett par fyrkantsprofiler som ska svetsas ihop samt kedjehjul
som roterar fritt med hjälp av ett eller flera lagerhus. Att tänka på är att denna
konstruktion ska få plats inne i tröskverkets ram för att underlätta vid transport.
Alla kedjehjul som är med i modellen är bara en ungefärlig modell av vad som skulle
passa i detta tröskverk. På grund av tidsbrist och att det fallit mellan stolarna har inte
någon specifik produkt hittats. Detta är dock inte en svår eller tidskrävande uppgift, den
behöver bara utföras.
En viktig del för att tröskverket ska fungera är det hydrauliska systemet. På grund av
bristande kunskap och tid har detta inte alls behandlats i detta examensarbete. Det är
dock något som måste beräknas och konstrueras innan tröskverket kan fungera.
Troligtvis bör man kontakta ett företag som säljer hydrauliska system för att konsultera
vad som behövs.
Till hydraulpumpen behövs en dieselmotor köpas in. En specifik dieselmotor har inte
eftersökts under projektet på grund av att kraven som ställs av hydraulpumpen är
okända. Hydraulpumpen som finns med i kostnadskalkylen är en gissning på vad som
28

Baxter, s. 27
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skulle kunna behövas för att få en prisuppfattning. Samma sak skulle ha kunnat
uppskattas för en dieselmotor.
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2 Sammanfattning
Detta dokument innehåller de övergripande kraven på projektet ”Mobilt
Humltetröskverk”. Dessa krav ska fungera som input för konstruktionsarbetet.
Denna användarkravspecifikation består av två delar. Den första delen ger en generell
beskrivning av produkten som ska utvecklas i detta projekt. Denna del innehåller inga
krav utan ger en allmän ökad förståelse för produkten. Den andra delen innehåller alla
specificerade krav på produkten i olika avseenden.
Det Mobila Tröskverket ska vara ett tröskverk avsett för att separera kottarna från
rankan på humleplantan. Den ska ha kapacitet som är anpassat till Korngården AB och
samtidigt vara möjlig att inrymmas och/eller placeras på ett lastbilsflak för transport.

3 Generell beskrivning
3.1 Gränssnitt
Produkt Mobilt Humletröskverk (benämns framöver produkten) grundläggande koncept
skall vara en skördemaskin för humlekottar av befintlig odling på Korngården AB. Samt
möjlighet att transportera skördemaskinen till närliggande odlingar.
Produkten kommer att fungera som en fristående enhet men där det kommer behövas
andra maskiner innan tröskning som insamling av rankorna som ska tröskas, samt
efteråt när kottarna ska torkas ner för att kunna lagras.

3.2 Funktioner
Separering av kottarna från rankorna på ett så skonsamt och effektivt vis som möjligt.
Om möjligt Samt hackning av restprodukten för enklare hantering. hacka kvarvarande
ranka till små bitar så de kan återföras i näringssyfte.

3.3 Användare
Användaren av maskinen är huvudsakligen lantbruksarbetare med erfarnhet från
liknande maskiner som då används för att skörda grödor inom jordbruket.

3.4 Begränsningar
Elektroniska styrsystem och elektriska komponetern ingår inte i detta projeketet. Likaså
behövs inte en fördjupning inom hydrauliken göras.

3.5 Antaganden och beroenden
Efterhands som projektet utvecklas och presenteras för beställaren kommer olika
inriktningar göras på konceptet som i sin tur kommer att leda till några olika slutkoncept
som kan utvärderas till ett sammanlagt resultat.

4 Specifika krav
4.1 Funktionella krav
9.1.1 4.1.1 Funktionalitet
4.1.1.1 Skörda 50 – 100 humlerankor per timme
4.1.1.2 Separera kottar från blad och rankor med maximalt spill på 10%
4.1.1.3 Växtlina med ranka ska hackas i mindre bitar
4.1.1.4 Klara transport på motorväg
4.1.1.5 Automatisk matning av ranka genom maskinen
4.1.1.6 Utmatning av kottar på gemensamt ställe
4.1.1.7 Utmatning och ihopsamling av restprodukter på gemensamt ställe
9.1.2 4.1.2 Storlek
4.1.2.1 Konstruktionen skall rymmas i en europeisk gardintrailer. (12 350 x 2490 x
3230) (L x B x H) [mm] vid transport.
4.1.2.2 Produktens skall maximalt väga 24 000 [kg]
9.1.3 4.1.3 Material och form
4.1.3.1 Konstruktions stål anpassat för konstruktionen
4.1.3.2 Funktionens utformande av större vikt än estetiskt
9.1.4 4.1.4 Programlagring
N/A
9.1.5 4.1.5 Drivning
4.1.5.1 Dieselmotor alternativt elektrisk drivning
4.1.5.2 Hydraulpump
4.1.5.3 Hydraulmotorer

4.2 Servicefunktioner
4.2.1 Reservdelar ska kunna bytas ut av befintlig personal på företaget
4.2.2 Regelbunden tillsyn och smörjning får förekomma

4.3 Krav på externa gränssnitt
9.1.6 4.3.1 Användargränssnitt
4.3.1.1 Produkten skall vara intuitivt designad för att underlätta användandet
4.3.1.2 Utformningen skall vara korrekt ur ett egonomiskt användar perspektiv
4.3.1.3 Produkten skall utrustas med ?
4.3.1.4 Ytterligare krav?
9.1.7 4.3.2 Mekaniska gränssnitt
4.3.2.1

Konstruktionen får antas skruvas eller svetsats på mobila enheten på
valfritt sätt

4.3.2.2

9.1.8 4.3.3 Hårdvarugränssnitt
4.3.3.1

Produkten skall inriktiningsvis drivas av egen motor med eget elsystem

4.3.3.2

Ytterligare krav ?

9.1.9 4.3.4 Mjukvarugränssnitt
N/A
9.1.10 4.3.5 Kommunikationsgränssnitt
N/A

4.4 Prestandakrav
4.4.1 100 rankor skall kunna skördas på max 60 [min]
4.4.2 Produktens driftslängd skall vara minst 3000 [h]
4.4.3 Produkten skall vara enkel att rengöra

4.5 Konstruktionsbegränsningar
N/A
.

4.6 Egenskaper
9.1.11 4.6.1 Säkerhet
4.6.1.1 Nödstopp bör finnas lämpligt placerat för personsäkerhet
4.6.1.2 Klämrisk ska minimeras eller helst elimineras
4.6.1.3 Vid roterande maskindelar skall skydd finnas för minimering av klämrisk
9.1.12 4.6.2 Servicebarhet
4.6.2.1 Produkten får ha en daglig tillsyn och service intervall
4.6.2.2 Samtliga komponenter skall kunna bytas av servicepersonal
.

9.1.13 4.6.3 Miljöpåverkan
4.6.3.1 Material i produkten skall till 80 [%] vara separerbara (volymprocent)
4.6.3.2 Inga hälsovådliga ämnen får finnas i risk att komma i kontakt med produkten

4.7 Övriga krav
9.1.14 4.7.1 Ekonomi
4.7.1.1 Tillverkningskostnaden för produkten får maximalt vara 175 000 [SEK] vid
en tillverkningsvolym på 3 - 5 [st/år]
9.1.15 4.7.2 Dokumentation
4.7.2.1 Sammanställningsritningar av komplett produkt skall framställas
4.7.2.2 Sammanställningsbudget på vad tillverkningen kostar skall framställas
9.1.16 4.7.3 Miljökrav
4.7.3.1 Produkten skall under lagring klara ett temperaturintervall mellan
–10 - +60 [°C], med en luftfuktighet mellan 5-85 [%]
4.7.3.2 Produkten skall under transport klara ett temperaturintervall mellan
–20 - +80 [°C], med en luftfuktighet <95 [%]
4.7.3.3 Produkten skall under transport klara av att falla fritt (förpackad) 0,5 [m] mot
betonggolv utan att skada uppstår
4.7.3.4 Ytterligare krav?

9.1.17 4.7.4 Myndighetskrav
Produkten skall uppfylla följande krav:
4.8.3.1
4.8.3.2

5 Dokumentinformation
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5.2 Distribution
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Bilaga 2
Kostnadskalkyl mobilt humletröskverk
Del

Beskrivning

Kvantite Pris/enhe Totalt
t
t
pris

Yttre ram
Inre ram

40x40x2 VFZ

108 m

Fästbalk

Fästmutter
Fästvinkel
Hydraulik
Motorer

Hydraulpump
Flödesreglage
Kopplingar
Övrigt bla
riktningsväljare
Hydraulslang
5/8''
3/4''
1''
1 1/4''
Kedjor
Matarkedja
Drivkedja
plockning

Strutskena
Novipro, FZV
2,5 mm
Fjädermutter
BIS, till
Strutskenor,
FZV, Till Strut
41x41
L-vinkel BIS, till
Strutskenor,
FZV

654 kr/st

5814

http://www.montano.se/product.html/vfz-fyr

7848

http://eshop.vvscentrum.se/webapp/wcs/stor
1

http://eshop.vvscentrum.se/webapp/wcs/stor
1
250st

2,50 kr/st

42st

Uppsk
2kr/st

SMP 100
Orbitmotor
9st
25mm
Hydraulpump
Casappa grp.3
Aluminium
21,99 cm3
PLP30.22d83e3-led/eb-n1st
fs
Stryp/backven.
tognella 210bar
ft1251/5-01-34 9st

64st

625
84

1570 kr/st

14130

https://shop.grene.com/store/agro-se/sv/pro

4313 kr/st

4313

https://shop.grene.com/store/agro-se/sv/pro

1182 kr/st
100 kr/st

10638
6400
8233

5/8''
3/4''
1''
1 1/4''

RS12B
RS12B

Kedja sållning lång RF08B
Kedja sållning kort RF08B
Kedja transport

12st á 6
m

323kr/6m

RF08B

17 m
19,5 m
31 m
5m
1st á 22
m
2st á 1,64
m
1st á 1,4
m
3st á 1,1
m
1st á 0,58
m

223,2 kr/m
264,4 kr/m
402 kr/m
700,8 kr/m

3794
5156
12462
3504

grene
grene
grene
grene

4650 kr/st

4650

sks

210 kr/st

420

sks

180 kr/st

180

sks

140 kr/st

420

sks

74 kr/st

74

sks

Kedja plockning
Kedjehjul
Stort stor kedja
Stort liten kedja
Litet liten kedja
Lagerhus
Plockningen
L-profiler
Plockfingrar
Fästclips
Skruv och mutter
Mattor

RF08B

8st á 2,95
m
581 kr/st

SBPP 204

24st
4st
12st
72st

48" bars
Picking fingers,
Box/ 1000
Picking finger
clips, bag of
1000
?

Sållning liten

grov gummi

Sållning stor

grov gummi

Transport 1

plan transport

Transport 2

plan transport

Transport 3
Trans
Kottar/Skräp
Mattupphängnin
g
Cylinder lång
Cylinder kort
Axelcentrerare
Plåt
Mattstopp
Axel
Lång axel
Kort axel
Flishugg
Plåtdetaljer
Infästning Motor
Stopplåtar
Dieselmotor
Montering och
svets

45 grader
plan transport

1700x20
610x20
kelfri

?
2 peroner i 2
arbetsdagar

?
?
?
164 kr/st

48st
293,3 kr/st
840st
2496,8
1000/låda kr/1000st
840st
407
1000/låda kr/1000st
840st
?
5st á 2,3
m
1st á 4,3
m
1st á 5,3
m
1st á 5,9
m
1st á 4,3
m
2st á 3,45
m

4045 kr/st
6375 kr/st
4425 kr/st
4795 kr/st
10675 kr/st
1139 kr/st

4600

11808

http://www.rotera.se/wp-content/uploads/20

14078

Dauenhauer Mail

2497

Dauenhauer Mail

407

Dauenhauer Mail

20225
6375
4425
4795
10675
2278

18st
4st

200 kr/st
150 kr/st

3600
600

44st
44st

65 kr/st
74 kr/st

2860
3256

26st
4st
1st

45,26 kr/m
45,26 kr/m
6590 kr/st

2000
110
6590

9st

134 kr/st

1206

1st

?
300
kr/timme

9600

Totalt

sks

200731

Wennelunds Maskin AB
Wennelunds Maskin AB
Wennelunds Maskin AB
Wennelunds Maskin AB
Wennelunds Maskin AB
Wennelunds Maskin AB

http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverig
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverig
https://www.kellfri.se/flishugg-bensindriven-6
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AS-Ram motor o matning

Antal
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Ritningsnummer

3

4

Skala

1:20

Projektledare

Ägare

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
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-
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