Tidligere har det vært en manuell
oppgave å sortere ut rognkorn som
enten ikke er befruktet eller der
lakse-fosteret ikke har utviklet seg
som det skal.
Med AGM Rognsorterer kan dette
gjøres betydelig raskere og mer
nøyaktig enn om det gjøres manuelt. Rognsorteringsmaskinen er
blitt til i et samarbeid med initiativtaker og ideinnehaver Aqua Gen,
SINTEF Fiskeri og Havbruk og
Skala Maskon.

AGM rognsorterer

– arbeidsbesparende og gir økt nøyaktighet

Arbeids- og kostnadsbesparende

Marine harvest med gode erfaringer

Tradisjonelt foregår den svært tidkrevende sorteringen og
kvalitetsvurderingen av rogn for hånd. Det som tidligere
krevde flere ti-talls mennesker å gjøre manuelt, utfører
denne maskinen på kortere tid og med et bedre resultat.

Stamfiskansvarlig i Marine Harvest Norway A/S, Roar
Simonsen forteller: «Stamfiskavdelingen i Marine Harvest
Norway A/S har nå benyttet AGM Rognsorterer i flere sesonger.

AGM Rognsorterer overtar en monoton og slitsom
arbeidsoppgave som det har blitt vanskelig å skaffe folk
til. Produktet blir raskere «ready to market» og kostbare
arbeidstimer til manuell sortering blir borte. Dermed kan
dette bli en lønnsom investering!

Økt nøyaktighet og bedre kvalitet!
Maskinen tar bilde av hvert eneste rognkorn og en datamaskin vurderer så kvaliteten på rognkornet ut fra flere kriterier.
Sorteringen er mer nøyaktig enn det er mulig med manuelle
metoder. Dette innebærer høyere kvalitet på den ferdigsorterte
rognen, og at mengden skadet fiskeyngel reduseres. Dermed
kan risikoen for sykdommer i produksjonen reduseres.

Detaljert rapportering
Ettersom AGM Rognsorterer baserer seg på dataanalyse, blir
det enkelt å trekke ut statistikker og rapporter som antall
rogn fordelt på kvalitet og størrelse mm.

– Ved bruk av AGM sorteringsmaskin blir sorteringskvaliteten best når rogna sorteres på utviklingsstadiet etter 360
døgngrader. På rundt 400 døgngrader sender vi ut rogna til
våre kunder. Sjokking av eggene i forkant av sortering er ikke
lengre nødvendig, siden teknologien skiller mellom gode og
dårlige egg basert på faktisk utvikling på yngelen i eggene
(mer skånsom produksjon). At vi nå maskinelt får sortert ut
småøyerogn, tvillingrogn og egg i «avvikende» størrelse, forenkler produksjonen betraktelig mht å sikre beste kvalitet på
våre leveranser.
– Marine Harvest Norway A/S har definert et maksimalnivå på
innhold av «ukurant» rogn som kan følge i en rognleveranse,
og maskinene leverer innenfor disse krav. Ett redusert innslag
av avvikende egg i våre leveranser ut til kunde vil forbedre
miljøet i klekke og- startforingsperioden i form av mindre
dødelighet/bedret hygiene og redusert stress i forbindelse
med plukking av død yngel/tvillingyngel. AGM Rognsorterer
har gitt oss et helt nytt verktøy i vårt kvalitetssarbeide.»

Innovasjonsprisen Aqua Nor 2007 ble tildelt AquaGen for
denne maskinen. AquaGen og Skala Maskon (AGM) viderefører nå konseptet under produktnavnet AGM Rognsorterer.
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Kamera 1

Utblåsing
GODKJENT

Innmating
ROGN

Rognskive

Utblåsing
DØDE

Kamera 2
Utblåsing
USIKRE

Kompakt og velprøvd løsning
Med AGM Rognsorterer kan sortering av rogn gjøres
langt raskere

Tekniske Data
Sorteringskapasitet Ca. 130 000 korn/time*
Bredde:

750 mm

Lengde:

1450 mm

Høyde:

1650 mm

Spenning:

230 VAC 1-fase + N 50 Hz

Styrestrøm:

24VDC

Forbruk strøm:

10 A

Lufttrykk:

Min. 2 Bar

Forbruk luft:

Ca. 20 l/min

Vanntrykk:

Min. 2 Bar

Vannforbruk:

Ca. 10 l/min

*) Avhengig av partiets beskaffenhet

Rognsortereren kategoriserer rogna som klar for salg, som ikke godkjent eller som usikker – denne siste kategorien kan kjøres gjennom
maskinen på nytt dersom produsenten ønsker det.
AGM Rognsorterer er en robust konstruksjon som er tatt i bruk av en
rekke ledende norske, danske og islandske produsenter av laks- og
ørret-rogn. Konstruksjonen er grundig utprøvd og kjennetegnes av høy
driftssikkerehet og nøyaktighet. En kompakt utforming gjør den enkel å
plassere. Maskinen er enkel å betjene via et oversiktlig operatørpanel.
Utførelse i rustfritt stål gjør maskinen robust og hygienisk i utførelsen.

Avansert billedanalyse
Scorpion Vision Software® fra Tordivel AS er en
uavhengig og åpen programvare for industrielt maskinsyn. I AGM Rognsortereren analyserer Scorpion
Vision Software® rognkornbildene som kontinuerlig
tas av systemet. Bildeanalysen finner først rognkornets omriss. Deretter bestemmer lysintensiteten innenfor omrisset
om rognkornet er dødt eller ødelagt. Et voksende fiskeembryo forventes å ha to øyne. Dette ses som mørke områder i bildet og brukes til
å bestemme om rognkornet er godkjent. Inspeksjonsresultatet og en
rekke rapporter presenteres i Scorpion Vision Softwares omfattende
og fleksible grafiske brukergrensesnitt.

Skala Maskon er en norsk spesialbedrift som prosjekterer, konstruerer og produserer løsninger innen spesialmaskiner,
robotisering og automatisering for industrien. Materialhåndtering og visionbasert teknologi er blant våre spesialområder.
Vi arbeider på flere områder, fra rene konsulentoppdrag til turn-key løsninger.
Skala AS er medeier i Skala Maskon AS og er samtidig en viktig samarbeidspartner når det gjelder utvikling
av større/integrerte løsninger for næringsmiddelindustrien.
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