
Tortillas innehlller inga konserveringsmedel och modifierad atnosfdr anvdnds fdr att oka hdllbarheten.

FULL FART OCH 1OO PROCENT KONTROLL I4ED

INLINE AAP-ANALYS
I en av f6rpacknlngsllnjerna hos Santa Aarla I Landskrona flnns
nu m6Jllghet att helautomatlskt mita sammansettnlngen I den
modlflerade atmosf6ren I varje ensklld tortlllafdrpacknlng.
Nlvtn av sgre och koldloxld kontrolleras ber6rlngsfrltt med
Gasporox of6rst6rande m6tteknlk, I en snabb process som ger
full kvalltetskontroll och spirbarhet av gasnlveerna.
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onceptet har utvecklats inom ramen
f6r projektet Safetypack, ett sam-
projekt med deltagare frin Sverige,
Norge,  Danmark,  l ta l ien och ls land.

- Vdra torti l ias drheltutan konserveringsme-
del och f6r att oka hil/barheten ersatts luften
i forpackningen med skydda nde naturliga
gaser, ddr gassammansdttningen inte fir
understiger krit iska niv6er. Gashaiterna
kontro l ieras normal t  innan ut ieverans
genom manuella stickprov tolv g|nger per
dygn, dar vi helt enkeit forstor f6rpack-
ningen genom att sticka in provtagaren
i fdrpackningen for att mata av syre- och
koldioxidhait, berdttar Peter Blomgren,
FoU-ansvarig hos Santa Maria.

FORDELAR AED BERoilNGSFRITT
Fordelarna med Gasporox beror ingsfr ia
provningsmetod iir uppenbara - exempelvis
mojlighet att utfora testning med hogsta
noggrannhet, slippa kassation beroende pi
forstorda fdrpackningar och att f i den viktiga
mojligheten att dokumentera varje enskild
f6rpackning for att pA si sdtt nA full spirbar-
het. Til l  detta ska ldggas produktionstekniska
fordelas som att gashalten kan hSlla pi optimal
niv6 tack vare 6terkopplingen av miitdata.

Gasporox teknik bygger kortfattat p6
laserspektroskopi .  Sensorer  mdter  f rSn
uts idan gasblandningens sammansi i t tn ing
inne i forpackningen, helt utan att piverka
forpackningen e l ler  dess innehSl l .  Det ta sker

genom att en ofarl ig laserstrSle skickas igenom
gaskudden och med hji i lp av exakt avst6nd
mellan laser och sensor kan gaskoncentra-
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FrSn viinster Abrta Lewander Xu, Gasporox, Peter Blongrm, Santa Aaria och Fabio Forestelli frdn FT Sgsten.

lvtatanlaggningen ar konpakt och klarar hbga linjehastigheter. Hontrollenheten lagrar data pi bland annat kassationsgrad, produktantal, gassammansittning.

t ionerna beriiknas. Metoden kan anvdndas
pi forpackningar med olika geometrier, bede
transparenta och opaka.

KRAVANDE FORPACKNING
Torti l lasforpackningen som anvdnds i Santa
Maria-projektet er ingen enkel produkt, ef-
tersom det dr en flexibel forpackning med en
mjuk l ivsmedelsprodukt. For att f i rattvisande
mdtdata med full repeterbarhet gdllde det att
skapa en mdtfixtur diir reproducerbar mdtning
av gasinneh6llet kan ske. Genom att kontrollerat
kli imma samman forpackningen skapas en de-
finierad gasvolym ddr laserstrSlen fir passera.

Produkten och gasen dr vdl separerade, samti-
digt som avstendet mellan laserkdlla och sensor
iir noggrant kontrollerat. Allt detta sker i ett
kontinuerligt produktflode med korta meitt ider.

- Vdr teknik har stor t i l lampbarhet inom
livsmedelsindustrin, inte minst for att den
klarar h6ga linjehastighete r utan problem,
konstaterar Marta Lewander Xu som ar
Gasporox vd. Tillgdngliga data ar exempelvis
produktionshastighet i realtid, pr od uktrak-
n ing som speglar  anta let  accepterade
respektive kasserade enheter och historiska
J - + -  f A -  ^ ^ * - L - - L ^ +
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Kalibrering av metsystemet gors enkelt
vid produktbyte eftersom ljusabsorptionen
pSverkas av forpackningens material och
geometri.

Paral le l l t  med arbete hos Santa Mar ia
har den beroringsfria mdttekniken iiven
testats hos det italienska mejeriet Soligo p6
deras forpackningar med mozzarella. Aven
hir  handlade det  om at t  f inna f ram t i l l  en
mdtfixtur som garanterade mdtresultaten.
I bdgge fallen 6r det FT System som stett
for  implementer ingen av den komplet ta
systemlosningen. )(
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