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1. SAMMANFATTNING 

Den nordiska träindustrin tillsammans med Nordisk Industrifond, NTNF (N), NUTEK (S), 
TEKES (FIN) och Industri og Handelsstyrelsen (DK) har bildat en programstyrelse. Den har 
för gemensam finansiering utarbetat ett ramprogram med titeln "Ny teknik i träindustrin". 
Detta är indelat i delprogram, av vilka delprogram 4 har titeln "Order- och leveransprecision 
genom ett gemensamt kvalitetsspråk från skogsbruk till slutkund". 

Denna rapport avser ett projekt inom delprogram 4, som benämns "Order och leverans
precision I " . 

Syftet med det nordiska programmet Ny teknik i trä är att öka nordiskt träs konkurrenskraft. 

Målet för delprogram 4 är att reducera kvalitetsbristkostnadema inom träindustrin med 
30-50 %. 

Detta skall nås genom: 

att utforma, testa och introducera ett kvalitetsspråk för trä, 

att i en serie praktiska DEMO-projekt utveckla metoder för att fastställa kvalitetskrav för 
sågat virke och halvfabrikat till olika slutprodukter på ett för träkedjan ekonomiskt 
optimalt sätt, 

att implementera resultaten i träkedjans olika led. 

Projekt "Order- och Leveransprecision" etapp I består av två delar: 

- Utarbetande av ett kvalitetsspråk för trä. 
- En serie DEMO-projekt mellan sågverk och fönsterfabriker. 

Kvalitetsspråket är avsett för färdiga slutprodukter, ämnen och sågade trävaror. Det behöver 
ha ett rikt "ordförråd" men man använder endast de ord som behövs från fall t i l l fall. Med 
språket kan man uttrycka vilken kvalitet som helst, standardklasser lika väl som special
kvaliteter. 

Enligt tidplanen skall i denna första etapp kvalitetsspråkets arbetsversion utvecklas, vilken 
bilägges denna rapport som en separat skrift. 

Den är uppbyggd av sex delar: 

Instruktion för användning. 

Ordlista, som består av en systematiserad förteckning över alla termerna, men utan för
klaringar. 
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Alfabetisk ordlista^ med ordlistans termer ordnade i alfabetisk ordning. 

Definitionslista, som innehåller definitioner, mätningsregler och regler för hur man preciserar 
en kravnivå. 

Utskrift av en kvalitet, som visar exempel på hur en kvalitet kan skrivas ut. 

Alfabetisk flerspråkig ordlista. Det egna språkets alfabetiska ordlista kompletteras med över
sättning till danska, finska och norska. Senare skall även engelska, franska och tyska tas med. 

Utskriftsblanketter. 

För att t i l l ftillo kunna utnyttja kvalitetsspråket skall detta läggas in i ett användarvänligt 
dataprogram för persondatorer. Vissa inledande arbeten har gjorts. 

Elva DEMO-projekt har startats. Vart och ett innefattar leverans av virke från ett sågverk till 
en fönsterfabrik. Sex har genomförts, två har ej hunnit slutföras, men företagen fortsätter 
samarbetet på egen hand, i två fall var det inte möjligt att komma fram ti l l lämplig kvalitet 
och i ett fall force majeure. 

Syftet har varit att få fi-am virke av sådan kvalitet, att kvalitetsbristkostnaden sänks. I en del 
fall har man producerat på vanligt sätt, varpå man sorterat fram en speciellt anpassad kvalitet. 
I andra fall har man sågat på ett speciellt sätt för att få fram en anpassad kvalitet och eventu
ellt också en större andel av denna kvalitet. 

Fyra DEMO-projekt (4.2.3, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.12) har genomförts och utvärderats enligt en 
DTI-modell. Resultaten framgår av nedanstående tabell. 

Företag Demo 
nr 

Dime 
n-sion 

mm 

Effektivt m -̂pris Reduk 
av 
rep.-
kostn 

% 

Kvalitetsbristkostnad Bilaga Demo 
nr 

Dime 
n-sion 

mm Nuv 
kval 

Spec 
kval 

Diff Reduk 
% 

Reduk 
av 
rep.-
kostn 

% 

Kr/m^ köpt Reduk 
% 

nr Nuv 
kval 

Spec 
kval 

Reduk 
% 

Reduk 
av 
rep.-
kostn 

% Nuv Spec 

Reduk 
% 

M . S - V e l 4.2.3 50x100 
63x72 

4.560 
4.560 

2.777 
3.600 

1.783 
960 

39 
21 

57 
41 

1.435 
1.435 

443 
1.065 

69 
26 

2,3,4, 
5,6 

A . D . - C U 4.2.7 63x97 8.850 4.729 4.121 46,6 - 3 9 1.655 326 81 8,9 

Sek - Vel 4.2.10 63x75 4.560 4.255 305 6,7 25 1.435 1.185 17 10, I l 

A.D. - RV 4.2.12 50x125 3.176 3.095 81 2,6 48 671 636 12 12, 13 

Ett helfinskt projekt (4.2.1) har genomförts, där resultatet blev i stort sett oförändrad kvali
tetsbristkostnad. 



Ett helsvenskt projekt (4.2.4) har genomförts där man lade in en pilotleverans som skulle följas 
av en huvudleverans. På grund av fördröjningar stannade det vid pilotleverans. Resultatet av 
denna var mycket negativt, troligen främst beroende på råvarans kvalitet. Den ger dock en 
tankeställare rörande användande av märgfritt virke. Det vore skäl att gå vidare. 

Ett projekt (4.2.5) avser virke till kvistfria ämnen, där kvistar kapas bort. Det gäller en special
dimension som knappast går att sälja till annat. Projektet har gett underlag för utveckling av 
timmersorteringen, vilket sågverket nu driver vidare. En lyckad timmersortering skulle ge be
tydligt lägre kvalitetsbristkostnad. 

2. BAKGRUND O C H ORGANISATION 

Nordisk Industrifond satsar under 1993-1996 på FoU för den nordiska träindustrin. Satsningen 
är en del av fondens strategiska inriktning för 1990-talet för att bidra t i l l att Norden blir en av 
de tekniskt och industriellt ledande regionerna i Europa. Strategin innebär en koncentration 
mot branscher som har stor betydelse i Norden och som samtidigt har behov av förstärkt FoU-
insats. Den nordiska träindustrin är en av de utvalda branscherna. Den nordiska träindustrin 
tillsammans med Norges Forskningsråd/NTNF, NUTEK, TEKES och Industri og Handels
styrelsen har därför bildat en programstyrelse, som har utarbetat ett ramprogram med titeln 
Nordic Wood. Detta är indelat i delprogram, av vilka delprogram 4 har titeln "Order- och 
leveransprecision genom ett gemensamt kvalitetsspråk från skogsbruk till slutkund". 

Projektdeltagare är: 

Trätek, SVERIGE 
delprojektledare och koordinator Sven Casselbrant 
Helsingfors Tekniska Högskola, FINLAND 
delprojektledare Marketta Sipi 
Dansk Teknologisk Institut, DANMARK 
delprojektledare Kai Kristensen 
Norsk Treteknisk Institutt, NORGE 
delprojektledare Eirik Raknes. 

För projektet finns en styrgrupp bestående av: 

Bjarne Hamar, Soknabruket, N 
Odd Liökel, H-profil A/S, N 
Ismo Heinonen, Vapo Timber OY, FIN 
Markku Lehtonen, Metsä-Serla Group, FIN 
John Lie, Centrum Unika A/S, DK 
Nils-Göran Svensson, Elitfonster, S 
Birger Åström, Iggesund Timber AB, S 

De fyra nationella delprojektledama har utgjort en projektgrupp. 



Denna rapport avser ett projekt inom delprogram 4, som benämns "Order och leverans
precision I " . Rapporten riktar sig i första hand till Nordisk Industrifond, de nationella finan
siärerna. Styrgruppen för Nordic Wood, Programstyrelsen samt de deltagande industriföreta
gen och instituten/högskolan. En förkortad rapport kommer att utarbetas för allmän spridning. 

3. S Y F T E OCH MÅL 

Syftet med det nordiska programmet Ny teknik i trä är att öka nordiskt träs konkurrenskraft 
mot andra material, s k substitutmaterial, som stål, aluminium, betong och plast. 

Målet för delprogram 4 är att reducera kvalitetsbristkostnadema inom träindustrin med 
30-50 %. Här avses kostnader för materialspill, kassation, lagning i produktionen, överlappan
de operationer, störningar i produktion och leveranser, onödigt omfattande transporter och 
lagring, kontrollverksamhet, reklamationer samt bristfälligt utnyttjande av den nordiska rå
varans egenskaper. 

Detta skall nås genom: 

att utforma, testa och introducera ett kvalitetsspråk för trä, 

att i en serie praktiska DEMO-projekt utveckla metoder för att fastställa kvalitetskrav för 
sågat virke och halvfabrikat till olika slutprodukter på ett för träkedjan ekonomiskt 
optimalt sätt, 

att implementera resultaten i träkedjans oHka led. 

4. P R O J E K T E T S INNEHÅLL 

Projekt "Order- och Leveransprecision" etapp I består av två delar: 

- Utarbetande av ett kvalitetsspråk för trä. 

En serie DEMO-projekt mellan sågverk och fönsterfabriker. 

Implementering av uppnådda resultat, vilket är en viktig del av delprogram 4, har givetvis inte 
kunnat påbörjas förrän resultaten föreligger. Projektet har pågått under tiden 931101-941031. 

4.1 Kvalitetsspråk 

Kvalitetsspråket är avsett för färdiga slutprodukter, ämnen, sågade trävaror och sågtimmer. 
Liksom verkliga språk bör det vara uppbyggt i tre element; ord: definitioner av kvalitetspara
metrar, grammatik: mätningsregler och sätt att precisera krav, syntax: en struktur för presen
tation av ett budskap, d v s en kvalitet. Det behöver ha ett rikt "ordförråd" men man använder 
endast de ord som behövs från fall till fall. Detaljeringsgrad väljs också fi"ån fall t i l l fall. Med 



språket kan man uttrycka vilken kvalitet som helst, standardklasser lika väl som special
kvaliteter. Den är uppbyggd av sex delar: 

Instruktion för användning 

Ordlista, som består av en systematiserad förteckning över alla termerna, men utan för
klaringar. 

Alfabetisk ordlista, med ordlistans termer ordnade i alfabetisk ordning. 

Definitionslista, som innehåller definitioner, mätningsregler och regler för hur man preciserar 
en kravnivå. 

Observera att det i denna lista förekommer alternativa mätningsregler och kravregler. Det kan 
tyckas underligt, men låt oss bara visa på ett exempel: I vanlig handelssortering är det vanligt 
att största tillåtna antal kvistar anges som "antal på sämsta meter", men det finns i andra 
sammanhang behov av att ange det som "antal på bitens hela längd", t ex på ett ämne. Vi har i 
dagsläget dock velat vara något återhållsamma med antalet alternativ. Som huvudalternativ 
(alt 1) eftersträvar vi att använda de förslag till CEN-standarder som finns idag. 

Utskrift av en kvalitet, som visar exempel på hur en kvalitet kan skrivas ut. 

Alfabetisk flerspråkig ordlista. Det egna språkets alfabetiska ordlista kompletteras med över
sättning till danska, finska och norska. Senare skall även engelska, franska och tyska tas med. 
Därmed har man ett sjuspråkigt lexikon. I ett senare skede bör även "Definitionslistan" 
översättas till dessa språk. I förening med positionsnumren kan då det datorbaserade kvalitets
språket användas för kommunikation mellan personer, som inte förstår varandras modersmål, 
men får alla utskrifter och datorskärmstext på sitt eget modersmål. 

Den del av språket som gäller rundvirke är tills vidare begränsad till del i "Ordlista" som är 
preliminär och rudimentär. Frågan om timmerdelen skall diskuteras närmare med delprojektets 
styrgrupper. Ett sådant arbete kräver annan kompetens än den som nu finns inkopplad. 

För att till fullo kunna utnyttja kvalitetsspråket skall detta läggas in i ett användarvänligt 
dataprogram för persondatorer. Vissa inledande arbeten har gjorts. 

Helsingfors tekniska högskola och Trätek kommer att tillsammans utföra detta. Ordlista, Alfa
betisk ordlista och Definitionslista avser vi preliminärt att lägga in i databasprogrammet 
Access. Med hjälp av Visual Basic kan man sedan med Windowsteknik få upp ordlistan 
och/eller definitionslistan som menyer på sin skärm. Man kan då välja vilka parametrar man 
vill nyttja i sin kvalitet och knappa in kravnivåer. När man är fårdig med detta kan man få en 
utskrift. Givetvis lagrar man detta som en av sina kvaliteter i Access. Man skall även kunna se 
en befintlig kvalitet på skärmen samtidigt som man arbetar med en variant. Den flerspråkiga 
alfabetiska ordlistan finns även inlagd i Access. Detta beräknas i en första version vara klart 
under 1995. 

En skriven arbetsversion av kvalitetsspråket finns och är under fortsatt fårdigställande. 
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4.2 DEMO-projekt 

Elva DEMO-projekt har startats. Vart och ett innefattar leverans av virke från ett sågverk till 
en fönsterfabrik, se bilaga 1. 

Därvid har syftet varit att få fram virke av sådan kvalitet, att kvalitetsbristkostnaden sänks. I en 
del fall har man producerat på vanligt sätt, varpå man sorterat fram en speciellt anpassad kvali
tet. I andra fall har man sågat på ett speciellt sätt för att få fram en anpassad kvalitet och even
tuellt också en större andel av denna kvalitet. 

Anledningen ti l l att inte samtliga DEMO-projekt är av tvånationstyp är följande: I Finland och 
Sverige köper fönsterindustrin av tradition sitt virke inom det egna landet. Det skulle då väcka 
irritation inom sågverksindustrin om vi bröt denna tradition genom att t ex hjälpa ett svenskt 
sågverk att leverera den perfekt anpassade råvaran till en finsk fönsterfabrik. På liknande sätt 
skulle det irritera fönsterindustrin om t ex svenska sågverk i detta projekt arbetade för ut
ländska kunder medan svenska fönsterfabriker utestängdes från sådant samarbete. 

Vid DEMO-projektens genomförande har vi stött på två svårigheter: 

- Fastläggande av kvalitet är en kompromiss mellan det önskvärda och det kommersiellt 
möjliga. Helst skulle man behöva tillämpa en ping-pong-diplomati, men det tillåter inte 
tidplanen. 

- Sågverken befinner sig i en högkonjunktur och har svårt att lägga in våra försök. 
Exempel: Sedan länge kör Iggesunds sågverk tvåskift sju dagar i veckan. För leverans ti l l 
H-profil satte de in ett extraskift en natt för att leveransen skulle bli av. 

I det följande ges en kort beskrivning av vart och ett av DEMO-projekten. I de flesta fall finns 
en fylligare redogörelse som bilaga. 

4.2.1 Aureskoski OY (FIN) - Metsäpuu OY (FIN) 

DEMO-projektet har genomförts så som det har planerats i projektbeskrivningen. Det skall 
inte startas på nytt, trots att det finns ganska många saker, som skulle vara värda att forska 
vidare på. Både sågverk och fönsterfabrik tycker, att nyttan av den nya rundan skulle vara för 
liten. 

Kort beskrivning av projektet: 

Kundrelationen mellan Aureskoski och Metsäpuu är gammal. 

Syftet med projektet hos Metsäpuu 

Metsäpuu valde två produktämnen till projektet, innerbåge och karm. Det centrala problemet i 
produktionen med de här ämnena har varit den stora mängden och variationen av virkesspill. 



Virket för innerbåge: 

- Trädslag ftiru. 
- Råvarudimension 50 x 70 mm. 

Otorkat virke, fuktkvot ca 30 %. 

Syftet med projektet var att minska både mängd och variation av virkesspill i produktionen av 
innerbåge. Före projektet kunde ungefär 75-86 % av virket utnyttjas och syftet var att höja 
utbytet till 90 %. 

Virket för karm: 

- Trädslag fiiru. 
- Råvarudimension 19 x 125 mm. 
- Skeppningstorrt virke, ftiktkvot ca 18 %. 
- Kvaliteten är nästan kvistren, inga torkningssprickor. 

Syftet med projektet var att minska längdspill från nuvarande över 20 % ti l l 10 % i produk
tionen av karm. 

Syftet med projektet hos Aureskoski 

Aureskoski ville förbättra kommunikationen med Metsäpuu i kvalitetsfrågor och också ut
forska möjligheterna att förändra postningen så, att både sågverk och fönsterfabrik får nytta av 
denna förändring. 

Kvalitetskrav på virket 

Aureskoski, Metsäpuu och Tekniska Högskolan definierade tillsammans kvalitetskrav på såga
de trävaror. Utgångspunkten för kvalitetskravet var den finska fönsterstandarden SFS 4433. 
Standardens definitioner och mätningsmetoder för olika egenskaper användes också huvud
sakligen. Om egenskapen inte fanns i standarden användes Gröna Boken. 

Provsågning 

Innerbåge sågades av rotstock, stockklass A och toppdiameter 231 mm under bark. 
Postningen hade före projektet varit 50 x 175/3 (bild 1). Sidostycken 40 x 175 mm klövs t i l l 
två innerbågar 50 x 70 mm och en förpackningsbräda 35 x 50 mm. Mellanstycket användes t i l l 
inner- och ytterbågar. Metsäpuu köpte alla stycken. 
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Bild 1. Postningen före projektet. 
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Bild 2. Postningen i projektet. 
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För att få bättre kvalitet och spara råvara förändrades postningen ti l l 50 x 150/3 (bild 2). Sido
stycken klyvs t i l l två innerbågar 50 x 75 mm. Mellanstycket används till inner- och ytterbåge 
samt förpackningsbräda. Med den nya postningen far Metsäpuu mindre förpackningsbräden 
och virket t i l l innerbåge är 5 mm bredare än tidigare. 

Provsågningen omfattade totalt 66,12 m"̂ , varav sidostycken 43,52 m^ (66 %) och mellan-
stycken 22,60 m^ (34 % ) . 

Sortering 

Virket för innerbåge råsorterades före klyvningen. I sorteringen tillämpades sågverkets egen 
I/III-sortering enligt ytsidan och kantsidor. Till märgsidans kvalitet togs ingen hänsyn. 

I sorteringen av virket för karm tillämpades sågverkets egen o/s-sortering enligt ytsidan och 
kantsidor. 

Resultat av provproduktion 

I testproduktionen av innerbåge kunde man använda ungefär 88 % (87,6 %) av virket. Syftet 
(90 %) kunde man således inte nå, men Metsäpuu tyckte, att kvaliteten nu var lite bättre än 
förut och utbytet var också lite bättre. 

De största orsakerna för virkesspill var storleken av torr kvist, hörn- och homkvistar. 

I testproduktionen av karm kunde man använda ungefär 80 % av virket. Längdspillet var alltså 
20 % (20,3 %) och det är på normal nivå. Man kunde alltså inte förminska längdspillet. 

De största orsakerna för virkesspill var hårsprickor (inte tillåtet) och mekaniska fel, olika slags 
hömskador och emdra hanteringsskador. 

4.2.2 Vapo Timber OY (FIN) - Centrum Unika A/S (DK) 

Vapo Timber OY, Hankasalmi sågverk skall leverera virke till Centrum Unika A/S. Sedan CU 
lämnat kravspecifikation för virke gjordes besöket för kvalitetsdiskussion i Hankasalmi i de
cember 1993. Hankasalmi sågverk och CU har gjort sina respektive korrigeringar av den första 
kravspecifikationen. 

För Vapo är det omöjligt att leverera virke enligt CUs första kravspecifikation. Där finns några 
kvalitetskrav (t ex densitet, kämvedsandel, längdfördelning), som Vapo inte kan garantera att 
de säkert uppfylls. Efter ytterligare diskussioner har projektet lagts ned. 
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4.2.3 Metsä-Serla OY, Vääksy (FIN) sågverk - Velfac A/S (DK) 

Leverance: Råtrae i dimensionen 50 x 100 mm. 
Udbyttekonstatering på nuvaerende kvalitet: Se bilag 2. 
Modtagekontrol: Resultateme af modtagekontroUen fremgår av bilag 3. 
Kravspecifikation: Se bilag 4. 
Udbyttekonstatering på specialsorteringer: Se bilag 5. 

Forskellen mellem nuvasrende råtrsekvalitet og den specialsorterede kvalitet: 

Reparationsomk. 
pr. emne 

Effektiv m^-pris 

Nuv. 
kval. 
i kr. 

7,96 

4.560 

Spec. sort. 
kval. 
i kr. 

3,40 

2.777 

Forskel 
i kr. 

4,56 

1.783 

Reduktion 
1 % 

57 

39 

Leverance: Marvfri råklovede emner med dimensionen 63 x 72 mm. 
Kravspecifikation: Se bilag 4. 

Udbyttemålinger på specialsorteringer: Fremgår af vedlagte bilag 6. 

Forskellen mellem nuvaerende råtraekvalitet og den specialsorterede kvalitet: 

Reparationsomk. 
pr. emne 

Effektiv m^-pris 

Nuv. 
kval. 
i kr. 

7,96 

4.560 

Spec.sort. 
kval. 
i kr. 

4,69 

3.600 

Forskel 
i kr. 

3,27 

960 

Reduktion 
i % 

41 

21 

Med dimensionen 63 x 77 hade man problem med homkvistar, flatböjning, skevhet, vankant 
och barkdrag. Med dimensionen 50 x 150 hade man problem med barkkvist, kådved, kådlåpor, 
hanteringsskador, flatböjning och skevhet. 

4.2.4 Mellanskog, Skästra (S) - Elitfönster (S) 

Mellanskog är en skogsägarförening med två egna sågverk, två hälftenägda och med minori-
tetsägande i två andra. Elitfönster har två fabriker, en större i Lenhovda och en mindre i 
Norsjö, som förutom egen fönsterproduktion försörjer båda med ämnen. ff^^SC^T^"^ 

Vår studie gällde framställning av 
karmbottenstycken. Ämnena limma
des av två lameller 46 x 68 mm 
kluvna ur virke 50 x 150 mm. 



13 

Projektet inleddes med en större leverans från Mellanskog till Elitfönster i Norsjö, som väl 
svarade mot normal virkeskvalitet för Elitfönster. Leveransen följdes upp noggrant vid ämnes
tillverkningen i Norsjö och vid fönstertillverkningen i Lenhovda. Se bilaga 7. 

Den sammanfattande kostnadsfördelningen på olika produktionsavsnitt är generellt för Norsjö-
fabriken och Lenhovda-fabriken: 

Råvara 2.220 (22 %) 
Bearbetningsspill 1.550 (15%) 
Kvalitetsspill 765 (8 %) 
Inledande träberedning 330 (3 %) 
Efterföljande träberedning 255 (3 %) 
Limning 1.060 (10%) 
Transport 200 (2 %) 
Ämneslager 185 (2 %) 
Pluggning/lagning 220 (2%) 
Träberedning 1.380 (14%) 
Detalj lager 125 (1 %) 
Lagning/spackling 850 (8 %) 
Ytbehandling 1.030 (10%) 

Totalt 10.170 

Kostnadsstruktur 1 (SEK/m^ avsynad komponent). 

Bryts kostnaderna beroende av kvalitetsbrister i ingående råmaterial ned erhålls: 

Kostander/kvalitetsbrister (SEKJm^ färdig komponent) 

Spillkostnader - avslutande träberedning 280 
Pluggning/lagning 220 
Spackling/lagning 850 
Spillkostnader - inledande moment 700 

Totalt 2.050 
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Mot bakgrund av dessa resultat diskuterade vi tänkbara åtgärder tillsammans med Elitfönster. 
Vi kom fram ti l l att sågning med märgfångare skulle undanröja det mesta spillet vid 
inkapningen. Dessutom skulle det öka friheten att rotera lamellerna och därmed vända bort en 
del svartkvist från "A-sidor" och därmed bort från spackling. 

Vid ett möte med representanter för Mellanskog 940316 diskuterades olika lösningar. Det 
beslöts att göra en liten pilotsågning för att få ett säkrare underlag för en större provsågning. 
50 stockar skulle sågas med två olika postningar. 

Al t . A A l t . B 

2 st 50 x 150 
1 st 16 X 150 

2 st 50 X 150 
2 st 50 X 75 
1 st 50 X 43 

I alternativ A gör vi inom varje stock en jämförelse mellan sågning med centrumsnitt och såg
ning med märgfångare. 

Tyvärr blev det först i slutet av april möjligt för sågverket att genomföra sågningen. Trots att 
virket omedelbart skickades ti l l ämnesfabriken så dröjde det till slutet av augusti innan de hade 
möjlighet att ta in det i produktionen. Därmed stod det klart, att vi aldrig skulle komma längre 
än till pilotprojektet. 

Resultatet av pilotsågningen utvärderades på motsvarande sätt som den inledande studien. 

I nedanstående tabell redovisas de uppskattade kvalitetsbristkostnadema dels för hela provsåg-
ningen, dels uppdelat i fyra grupper: 50 x 150 mm - normalsågning (alt I i postningsfig), 
50 X 150 mm - märgfångare (alt II), 50 x 150 mm - ytterplan (alt III) och 50 x 200 mm 
- centrumplankor (alt IV). Dessutom har som jämförelse de beräknade kvalitetsbristkostna
dema i nulägesanalysen lagts in i den sista kolumnen. 



Tabell. Kvalitetsbristkostnader {SEK/m^ komponent). 
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Typ 50 X 150 
normal 
sågning 

50 X 150 
märg-
fangare 

50 X 150 
ytter-
plankor 

50 X 200 
centrum
plankor 

Totalt 
prov-
sågning 

Nuläge 

Spill - inled träberedning 850 650 510 880 710 700 

Spackling/lagning 870 510 440 440 540 850 

Pluggning/lagning 300 450 220 370 310 220 

Spill - avslut träberedning 0 700 2.170 1.470 1.190 280 

Totalt 2.020 2.310 3.340 3.160 2.750 2.050 

Till detta skall läggas att sågverket beräknar att sågning med märgfångare (alt I I - IV) är 
50-60 SEK/m"^ dyrare än vanlig sågning. 

Vår avsikt med denna pilotundersökning var dels att få bekräftat att märgfritt virke gav lägre 
kvalitetsbristkostnader, dels få en fingervisning om hur sådan sågning borde ske. Resultaten 
visar raka motsatsen. 

Hur kan vi ha fått detta resultat, och vilka lärdomar kan vi dra? 

1. Kassationen efter profilhyvling är avgörande. Den är vanligtvis ca 3 %. Här är den 12 % 
för hela och i alt I I I och IV är den 21 respektive 25 %. Vi har givetvis sökt efter fel i 
genomförandet, men inte ftmnit något. Själva kassationen gjordes av två nyckelpersoner i 
fönsterfabriken och en erfaren laboratorietekniker från Trätek. 

2. Populationen är liten, endast 349 Im ingående virke från sågverk. Det kan ha varit dåligt 
timmer. 

3. Budskapet kan vara sant, märgfritt virke är sämre. Detta motsägs dels av andra försök i 
detta projekt, dels av en väl etablerad hantverkstradition i många länder. 

4. Vid inkapning för ämnestillverkning kapar man i normalfallet bort stora homkvistar. Vid 
märgfritt virke finns inga homkvistar och man vet inte om en liten fi-isk kvist är torr läng
re in i biten, men ändock inte når ut till motsatta sidan. 

5. Det nyss sagda försvårar positioneringsbeslutet när lamellerna läggs samman vid lim
ningen. Personalen hade visserligen fått ändrade instruktioner, men även vi från Trätek, 
som övervakade arbetet föll för frestelsen att prioritera en helt kvistfri yta (som uppenbar
ligen ofta dolde torr kvist) mot en yta med frisk kvist. Vi kanske istället skulle ha vänt la 
mellema med det märgnära hörnet i en viss position. Skulle detta vara rätt, så har vi hittat 
nyckeln till att automatisera denna operation. 
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4.2.5 Iggesund Timber AB (S) - H-profil (N) 
Förutsättningar 

H-profil tillverkar limmade ämnen till fönster. I en toppmodem linje tillverkas ämnen 
(72 X 86 mm) för den tyska marknaden uppbyggda av tre lameller, 24 x 86 mm. De tillverkas 
av virke 28 x 190 mm. Två typer av ämnen tillverkas: 

6 m långa, fyrasidigt kvistrena. Kvist i begränsad mängd godtas i mittlamellen. Lameller
na är fmgerskarvade. 
Upp ti l l 2,5 m långa, med fmgerskarvar endast i mittlamellen. Kvistrena ytor och helt 
eller delvis stående årsringar. 

Efter klyvning och hyvling kapas virket med en automatutrustning så att man får kvistfria bitar 
ned t i l l 25 cm längd. Den virkesdimension, som köps, är en specialdimension, som är mycket 
svårsåld till andra kunder. H-profil måste därför köpa hela det kvalitetsspektrum som faller vid 
sågningen. För att kunna sätta ett marknadsmässigt pris görs en uppdelning i gängse handels
kvaliteter. H-profil kan acceptera kvistar och andra lokala defekter, men vil l ha stort avstånd 
mellan dessa för att volymutbytet skall bli acceptabelt. 

H-profil köper virke i olika kvaliteter och spillprocenten är erfarenhetsmässigt: 

Slöjdkvalitet 4-5 % spill 
- o/s 6-14% spill 
- V och VI 14-22% spill 

Sågfallande 21-25% spill 

Det är ganska stor variation i spillprocent från sågverk till sågverk för virke av samma kvali
tetsklass och mellan leveranser från samma sågverk. 

Försökens uppläggning och genomförande 

Vid Iggesund sorterades timret i A- och B-kvalitet. Dessutom registrerade man alla enskilda 
data som finns tillgängliga om råvaran. Stockama är individnumrerade. Sågningen sker med 
"4 ex log" varvid bitarna märks så att man kan följa ytterbitar respektive innerbitar. Detta ger 
fyra varianter för leverans ti l l H-profil: 

- A-timmer ytterbit. 
- A-timmer innerbit. 
- B-timmer ytterbit. 
- B-timmer innerbit. 

Sammanlagt sågades 40 stockar. 

Eftersom det rör sig om en ren specialdimension, så går försöket ut på att göra ett sådant urval 
av stockar och välja sådan postning att sågfallande produktion i sin helhet lämpar sig för leve
rans ti l l H-profil. 
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Hos H-Profil klövs, hyvlades och kapades virket i vanlig ordning. Kapningen styrs av en 
Woodeyeutrustning och från denna togs detaljerade data ut över kapade längder och kvalitet, 
allt refererat t i l l virkesindivid. 

Projektets genomförande inleddes med ett planeringsmöte på H-Profil 940311 med deltagare 
från H-Profil, Iggesund Timber, NTI och Trätek. Dessförinnan hade H-Profils kvalitetskrav 
formulerats i samarbete med Magnar Muller, NTI. Därvid utnyttjades kvalitetsspråkets 
blankett (NTI-versionen). 

Virket levererades i juli och produktion hos H-Profil genomfördes 940902. 

Därvid deltog Birger Åström, Iggesund Timber och Magnar Muller, NTI. 

Resultat 

Volymutbytet av provleveransen blev som följer: 

- A-timmer ytterbitar 22,3 % spill 
- A-timmer innerbitar 32,4" " 

B-timmer ytterbittar 29,4" " 
B-timmer innerbitar 34,7" " 

Nedanstående diagram visar de individuella ytterbitama ur A-timmer rangordnade efter utbyte. 

Volymsutbyte % 

100 h 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Antal brädhalvor % 

Om man genom en bättre timmersortering kan undvika de minst lämpliga bitarna så fas följan
de spillvärden för ytterbitar ur A-stock: 

De sämsta: 
Spillet blir: 

5% 
20 " 

10% 
19" 

30% 
15 " 

60% 
10" 

av bitarna kan undvikas 
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Slutsatser 

- En förbättrad timmersortering där de sämsta 30 % av bitarna undviks ger en leverans av 
sågfallande virke där spillet minskat med 1/3. 

- Man slipper i huvudsak problemen med inkurant specialdimension. 
- Innerbitama bör sågas i standarddimension. 
- Vid en mera utvecklad råsortering kan man utföra erforderliga urlägg och slippa sorte

ring/justering efter torkning. Urlägget är dock svårsålt p g a specialdimension. 

Hos Iggesund Timber kommer man nu att använda de data man har för att göra en multi-
variabel analys av sambandet stock/volymsutbyte vid kapning hos H-Profil. 

4.2.6 Iggesund Timber AB (S) - Rationel Vinduer A/S (DK) 

I början av december inleddes diskussionema med Iggesund om virkeskvalitet. Kraven på 
densitet och kärnved vållade problem. En provsågning genomfördes i april och sorterades 
enligt något korrigerade regler. Tyvärr blev utfallet så dåligt att det bedöms som ointressant att 
gå vidare. 

Det visade sig då att Iggesund även kunde vara intresserade av att leverera ämnen. DTI skaffa
de fram danska kvalitetskrav på fönsterämnen. Det visade sig dock att dessa låg så nära 
Iggesunds specialsågade "monolit" som man redan marknadsförde att det inte var intressant. 

4.2.7 ASSI Domän (S) - Centrum Unika (DK) 

Leverance: Råtras i dimensionen 63 x 97 mm. 
Modtagekontrol: Der er ikke gennemfort modtagekontrol. 
Udbytteskonstatering på nuvserende kvalitet: Se bilag 8. 
Udbytteskonstatring på specialsorteringer: Se bilag 9. 

Forskellen mellem nuvsrende råtrskvalitet og den specialsorterede kvalitet: 

Nuv. Spec.sort. Forskel Reduktion 
kval. kval, i kr. i % 
i kr. i kr. 

* Reparationsomk. 4,10 5,70 -1,60 -39 
pr. emne 

Effektiv m^-pris 8.850 4.729 4.121 46,6 

* Det bemsrkes, at der ikke er foregået en tidsopsamling på reparationstiden, 
hvorfor prisen for reparetion er ansat i folge den akkordpris, virksomheden 
udbetaler. 
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4.2.8 K/S Hedalm Trelast (N) - Nyseter Trevare (N) 

Nyseter har spesifisert sine kvaltietskrav og presentert dem for Hedalm på prosjektets blankett 
("NTI-versjonen"). Det var meningen at man skulle ha en felles trening av sorterere fra begge 
bedrifter, og at man umiddelbart etterpå skulle företa proveleveranse. 

Da Hedalm har manglet tömmer, har prosjektet stoppet opp, og leveranse har ikke v^rt mulig. 
(Av forskjellige grunner hadde flere norske sagbruk mangel på tömmer i denne perioden. Noen 
graide seg på et vis ved å importere tonuner, mens andre måtte gå til permitteringer.) 

4.2.9 Norske Skog, Soknabruket (N) - Rationel Vinduer A/S, Sdr. Felding (DK) 

RV har produsert et vindu som er laget av sidebord, 1 .-3. sort etter "Gröna boken". Vinduene 
er laminerte og er i prinsippet kvistrene. Når DDVK har kommet med sitt krav om kjeme-
tresandel har bedriften brukt mye ressurser på den tekniske lösningen av dette. I tillegg er be
driften omorganisert, noe som nok også har tatt en del adm.kapasitet. Samarbeidet med NTI 
har vasrt godt, men fremdriften har vser meget lav. 

Etter å ha sortert ut tömmer, skåret og sortert i henhold til instruks ble lasset levert 3. august 
etter RVs onske. 

Ved oppfolgingsbesok fra NTI den 21 sept. ble vi enige om at 8,5 % av leveransen ikke holdt 
mål. RV og Soknabruket har besluttet å jobbe sammen framöver og utspillet ligger nå hos RV 
som har kjort paralelle forsok med andre leverandorer for å finne en snarl ig lösning på kravet 
til kjemeandel som må vasre ordnet innen 31/12-94. 

DTI och RV har bestämt utbyte och effektivt råvarupris för ett parti av nuvarande kvalitet. 
Se bilaga 12. 

4.2.10 Norske Skog, Soknabruket (N) - Velfac A/S (DK) 

Leverance: Råklovede emner med dimensionen 63 x 75 mm. 
Udbyttemålinger på nuvasrende kvalitet: Se bilag 2 (=4.2.3) 
Modtagekontrol: Resultatet af modtagekontroUen fremgår af vedlagte bilag 10. 
Udbyttemålinger på specialsorteringer: Fremgår af vedlagte bilag 11. 

Forskellen mellem nuvaerende råtrsekvalitet og den specialsorterede kvalitet: 

Nuv. Spec.sort. Forskel Reduktion 
kval. kval. i kr. i % 
i kr. i kr. 

Reparationsomk. 7,96 6,00 1,96 25 
pr. emne 

Effektiv m^-pris 4.560 4.255 305 6,7 



20 

4.2.11 Våler Skuriag (N) - Centrum Unika A/S (DK) 

De ble avholdt et orienterende mote mellom VS og CU i Danmark 1993-11-9/10, der kvali
tetskrav ble diskutert. 

CU formulerte sine kvalitetskrav (datert 1993-09-30) til dimensjonene 50 x 200 mm, 
50 X 175 mm og 50 x 75 mm. Disse krav ble diskutert på Våler 1993-12-01. På dette motet var 
også Eirik Raknes fi-a NTI og Kai Kristensen fra DTI til stede. Det ble notert en rekke punkteri 
kravene som måtte avklares. 

VS foretok en provesortering i mars 1994 for å se om de kunne oppfylle CUs krav ti l kjeme-
vedsandel og kvalitet ellers. Det er også utfört en proveskur med såkalt råkloyvet virke. 

På grunnlag av resultatene fra dette tilpasningsarbeid og Soknabrukets erfaringer med Rationel 
Vinduer, ble det vurdert å bytte partner med Soknabruket. I mellomtiden hadde Rationel 
Vinduer og CU fusjonert under fellesnavnet Rationel Vinduer, med felles innkjopsavdeling, 
men fortsatt med to produksjonsenheter. Dette har medfört usikkerhet når det gj elder Rationel-
konsemets kvalitetskrav. 

Soknabruket og RV arbeidet videre med disse krav. 

4.2.12 ASSI-Domän (S) - Rationel Vinduer A/S (DK) 

Leverance: Råtrse i dimensionen 50 x 125 mm. 
Modtagekontrol: Der er ikke gennemfort modtagekontrol. 
Udbytteskonstatering på nuvsrende kvalitet: Se bilag 12. 
Udbytteskonstatring på specialsorteringer: Se bilag 13. 

Forskellen mellem nuvaerende råtraekvalitet og den specialsorterede kvalitet: 

Nuv. Spec.sort. Forskel Reduktion 
kval. kval. i kr. i % 
i kr. i kr. 

Reparationsomk. 5,20 2,70 2,50 48 
pr. emne 

Effektiv m V i s 3.176 3.095 81 2,6 

4.3 Information under etapp I 

Informationen har skett i många olika former: 

I Danmark har DTI skrivit artiklar i olika facktidskrifter. Därtill hölls en konferens i 
Heming, där det fokuserades på nordiskt trä, dess användningsmöjligheter, kvalitetskrav 
etc. 
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I Finland har en PM om projektet skickats ut t i l l intresserade personer och företag. En 
referensgrupp med åtta industriledamöter och två från TEKES har fortlöpande hållits 
informerade om arbetet med kvalitetsspråket. Den 30 november 1994 hölls ett semina
rium, där också kvalitetsspråket behandlades. Den ovannämnda gruppen skall fortsätt
ningsvis informeras och kommentarer till språket skall efterfrågas mera omfattande också 
hos industrin. 

I Norge har NTI skickat ut pressmeddelanden till aktuella tidningar och facktidskrifter. 
NTIs medlemmar har informerats genom NTIs blad Treteknisk Informasjon. Föredrag på 
Norsk Dör- og VinduskontroUs årsmöte 1994. 
I Sverige har information skett genom en artikel i Träteks Temabok 1993, som går ut t i l l 
företag och institutioner, ca 2.000 exemplar. 
Både Trätek och DTI medverkade i Träteks tvådagarskonferens i Falun om träkvalitet, ca 
200 deltagare. 

5. K O N T A K T MED E D I S A W - P R O J E K T E T 

Vid Edisaw Nordic Steering Groups möte 940824 informerade Sven Casselbrant om kvalitets
språket. Av den efterföljande diskussionen framgick, att när man i EDISAW anger en kvalitet 
så anger man endast benämningen på kvaliteten i fråga, t ex "Nordiskt Trä klass A" eller en 
code. I bakgrunden finns ett bibliotek av dokument, som man på detta sätt refererar t i l l . När 
kvalitetsspråket används, så är det i detta bibliotek, som olika kvalitetsspecifikationer hör 
hemma. Kvalitetsspråket kommer därmed inte till användning inom den egentliga EDISAW-
kommunikationen. 

Däremot kan man notera, att EDISAW kräver en viss datamognad. Där EDISAW tillämpas 
torde det därför falla sig naturligt att använda kvalitetsspråket för att kommunicera i kvalitets
tekniska frågor. 

6. RESULTATREDOVISNING OCH SLUTSATSER 

Fyra DEMO-projekt har genomförts och utvärderats enligt en DTI-modell. 

Företag Demo 
nr 

Dimen
sion 

mm 

Effektivt m -̂pris Reduk 
av rep.-
kostn 

% 

Kval itetsbristkostnad Bilaga 
nr 

Företag Demo 
nr 

Dimen
sion 

mm Nuv 
kval 

Spec 
kval 

Diff Reduk 
% 

Reduk 
av rep.-
kostn 

% 

Kr/m^ köpt Reduk 
% 

Bilaga 
nr 

Företag Demo 
nr 

Dimen
sion 

mm Nuv 
kval 

Spec 
kval 

Diff Reduk 
% 

Reduk 
av rep.-
kostn 

% Nuv Spec 

Reduk 
% 

Bilaga 
nr 

M . S - V e l 4.2.3 50x100 
63x72 

4.560 
4.560 

2.777 
3.600 

1.783 
960 

39 
21 

57 
41 

1.435 
1.435 

443 
1.065 

69 
26 

2, 3, 4, 
5,6 

A . D . - C U 4.2.7 63x97 8.850 4.729 4.121 46,6 - 3 9 1.655 326 81 8,9 

Sok - Vel 4.2.10 63x75 4.560 4.255 305 6,7 25 1.435 1.185 17 10, 11 

A.D. - RV 4.2.12 50x125 3.176 3.095 81 2,6 48 671 636 12 12, 13 
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Dessa resultat är genomgående positiva. Man måste dock vara medveten om den stora varia
tionen från parti t i l l parti. Detta gäller inte minst referenskvaliteten. Det är exempelvis på
fallande högt pris på nuvarande kvalitet i 4.2.7. 

Ett helfmskt projekt (4.2.1) har genomförts, där resultatet blev i stort sett oförändrad kvali-
tetsbristkostnad. 

Ett helsvenskt projekt (4.2.4) har genomförts där man lade in en pilotleverans som skulle följas 
av en huvudleverans. På grund av fördröjningar stannade det vid pilotleverans. Resultatet av 
denna var mycket negativt, troligen främst beroende på råvarans kvalitet. Den ger dock en 
tankeställare rörande användande av märgfritt virke. Det vore skäl att gå vidare. 

Ett projekt (4.2.5) avser virke t i l l kvistfria ämnen, där kvistar kapas bort. Det gäller en special
dimension som knappast går att sälja till annat. Projektet har gett underlag för utveckling av 
timmersorteringen, vilket sågverket nu driver vidare. En lyckad timmersortering skulle ge 
betydligt lägre kvalitetsbristkostnad. För att nå det uppsatta målet, 30 % lägre kvalitetsbrist
kostnader, skulle spillprocenten behöva minska från erhållna 22,3 % ti l l 15,6 %. Detta för
utsätter att man skilde ut olämpligt timmer, så att de sämsta 30 % av bitarna ej kom med. Detta 
förefaller rimligt att uppnå med modem teknik. 

Tre projekt har inte nått fram till definitiv leverans, men man fortsätter dialogen. 

Ett projekt avbröts sedan sågverket fijnnit utbytet av begärd kvalitet alltför lågt. 

Ett projekt avbröts p g a allmän timmerbrist. 

Det uppsatta målet, 30 % reduktion av kvalitetsbristkostnaden, har konkret uppnåtts i två fall: 
projekt 4.2.3 dimension 50 x 100 mm och projekt 4.2.7. Om vi hade kunnat beräkna reduk
tionen av indirekta kvalitetsbristkostnader, t ex onödig transport och hantering torde även 
projekt 4.2.3 dimension 63 x 72 mm ha kommit över 30 %. Slutligen bedömer vi att det finns 
möjligheter att sortera timret så, att kvalitetsbristkostnaden för produkter av H-profilstyp 
(mycket vanliga i Tyskland) kan reduceras med 30 %. 

Industrin kan dra nytta av undersökningen på flera sätt: 

I de aktuella projekten var inköpspriset i genomsnitt ca 2.500 kr/m^. Kvalitetsbristkost-
nåden var genomsnittligt ca 1.300 kr/m köpt virke, alltså halva inköpspriset! Det är 
alltså väl värt att bearbeta detta problem. 
En del av försöken visar att det går att kraftigt sänka kvalitetsbristkostnaden. Visserligen 
kan de biologiska defekterna vara svåra att komma ifrån och även svåra att upptäcka vid 
normal sågverkssortering, men i flera fall kan vi se att det rör sig om otillräckliga mått, 
skevhet, kupning och krok, och detta går i alla fall att upptäcka. Dessutom finns det möj
ligheter att påverka förekomsten av dem. Deformationer har till stor del med torkning att 
göra. Otillräckliga mått orsakas ofta av oklarhet i kontraktet vid köp av virke med lägre 
fuktkvot (t ex 12 %) än 20 %, se svensk standard SS 23 27 11 samt förslag till Europa
standard prEN 1313-1. 
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Undersökningar av den typ, som här gjorts vid de danska fabrikerna och vid Elitfönster 
visar på betydelsen av varje enskild defekttyp. Detta är ett utmärkt underlag för en dialog 
med leverantören. 

En viktig slutsats är att fönsterfabriken vid konstruktion av en produkt måste göra mycket 
djupgående bedömningar/analyser avseende produktionsupplägg, virkeskvalitetsfrågor 
(vilket är något mer än bara val av virkeskvalitet) samt sågverkets möjligheter att t i l l 
godose olika önskemål. Detta är ju inget nytt, men kanske så gammalt att det inte prio
riteras. 

Samarbete 

Från institutets sida har vi upplevt samarbetet med de deltagande företagen som mycket gott. 
Vi bör dock vara medvetna om att de flesta företag inte är villiga att ta på sig de komplikatio
ner som ett deltagande innebär. 

Samarbetet instituten emellan har likaledes varit mycket gott och inneburit en fördjupad kon
taktjämfört med tidigare. Ett samarbete av detta slag innebär j u en betydande administrativ 
belastning och det torde vara orsaken ti l l att vi i DEMO-projekten huvudsakligen inskränkt oss 
till att koordinera arbetet, men inte haft tid till så ingående diskussioner i metodfrågor, som 
kanske hade varit nyttigt. 

Vad gäller kontakten mellan de deltagande företagen så är det j u naturligt att dessa hör t i l l den 
kategori, som redan har en väl etablerad kommunikation mellan köpare och säljare. Förhopp
ningsvis har kontaktema ytterligare fördjupats genom projektet. Arbetet med att förbättra 
kommunikationen mellan köpare och säljare torde därför främst höra hemma i det kommande 
implementeringsarbetet. 

7. PLAN FÖR SPRIDNING AV R E S U L T A T E N 

7.1 Plan för förmedling av resultaten från demonstrationsprojekten 

7.1.1 Syfte och mål 

Syftet med hela projektet är att öka konkurrenskraften hos nordiskt trä och nordisk träindustri. 

Målet med denna plan är att erfarenhetema från ovannämnda DEMO-projekt skall komma 
nordisk fönster- och sågverksindustri tillgodo. 

Målgrupper är utvecklings-, försäljnings- och inköpsansvarig personal inom fönster- och såg
verksindustrin. Eventuellt kan personal ur aktuella handelsled vara en målgrupp av betydelse. I 
ett andra steg ser vi utbildningsanstalter med koppling till nämnda branscher som en målgrupp. 



24 

7.1.2 Aktionsplan 
Rapport 

Denna rapport utgör den formella redovisningen av etapp I . Därutöver utarbetas en starkt för
kortad version, som skall ha en klart pedagogisk profil. 

Dess innehåll skall främst utgöras av de erfarenheter och lärdomar, som DEMO-projekten gett. 
Som exempel kan nämnas: 

- Besparingar kan verkligen uppnås, både som minskat spill och lägre bättringskostnader 
och det rör sig om stora belopp. 

- Viktigt att alla berörda involveras/informeras, så att förändringar accepteras. 
- Viktigt att information går direkt till avsedd mottagare i företagen. 
- Viktigt med entydig kravformulering. 
- Effekten av olika kvalitetsparametrar. 
- Flera önskemål stöter på praktiska svårigheter i sågverket, t ex kämvedsandel, densitet, 

årsringsbredd, dolda fel och vem köper det som inte duger i specialkvaliteten. 
- En perfekt kvalitet torde endast kunna uppnås i en trestegsprocess: timmersortering, rå-

sortering, slutsortering. 
- Som regel behövs flera provleveranser innan man nått fram till målet. 

Som bakgrund ges en begränsad redogörelse för DEMO-projektens genomförande. 

Information via fackpress och lokalpress 

I anslutning ti l l att den pedagogiskt upplagda rapporten ges ut skall det finnas artiklar i fack
press och pressreleaser t i l l ortspressen där aktuell industri är belägen. Informationen gäller dels 
rapporten, dels efterföljande aktiviteter. 

Seminarier/ERF A-grupper/konferenser 

Efter punkt 1 och 2 ordnas seminarier/ERFA-grupper. Tanken är att varje seminarium skall 
samla ett begränsat antal personer (ca tjugo stycken från industrin) med kunskap och enga
gemang så att man utöver informationsförmedlingen också far en diskussion, som förhopp
ningsvis tillför ytterligare kunskap och därtill innebär en bredare granskning av våra resultat. 

Lokaliseringen av dessa seminarier är en viktig fråga. Dels gäller det vem som är villig att resa 
ti l l vem, d v s skall ett seminarium förläggas i sågverksdistriktet eller i fönster-fabriks-distrik
tet. Detta måste avgöras från land till land. Dels gäller det antal seminarier i ett land, ett, två 
eller kanske tre. Även detta måste avgöras för det enskilda landet. 

Efter seminarierna anordnas en konferens i vart land eller en gemensam nordisk. Detta får bli 
beroende på erfarenheter av seminariema. Det kan ju tänkas, att om man haft två eller tre semi
narier i ett land så har man nått målet på nationell nivå. OBS att kombinationen seminarier/ 
ERFA-grupper/konferenser kan göras olika i olika länder. 



25 

Utbildningsmaterial 

Efter seminarierna samlar man på nationell nivå representanter för befintliga utbildningsorgan 
som är aktuella i sammanhanget och representanter för de båda berörda branschema samt deras 
branschorganisationer. Syftet med den sammankomsten är att besluta om framtagning av 
lämpligt kursmaterial att användas i den löpande yrkesutbildningen och även den högre utbild
ningen. Eventuellt tas detta upp sedan projektets etapp I I (III ?) genomförts. 

7.1.3 Tidplan 

Formell rapport 

Pedagogisk rapport 

Tidningsartiklar 

Seminarier 

Konferens 

1995 
Maj Jun Jul Aug Sep Okt 

7.1.4 Finansiering 

Den ovan beskrivna förmedlingsinsatsen ryms inte inom redan beviljat anslag för etapp I och 
hör inte hemma i etapp I I . För dess genomförande måste man därför finna en särskild finan
siering. 

7.2 Plan för förmedling av nordiskt kvalitetsspråk för trä 

7.2.1 Syfte och mål 

Syftet med hela projektet är att öka konkurrenskraften hos nordiskt trä och nordisk träindustri. 

Målet med denna plan är att introducera språket i kontakten mellan sågverk och efterföljande 
förädlingsled. 

7.2.2 Aktionsplan 

Testfas 

Det är säkert en ganska hög tröskel för de flesta som skall använda sig av språket. Därför är 
det nödvändigt att komma igång med några få företag, som vi orkar assistera och som ser 
vinsten i att precisera kvaliteten bättre. 
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I etapp I I skall därför språket tillämpas i DEMO-projekten. Eftersom DEMO-projekten 
omfattar främst limfogsvirke vore det lämpligt att i vardera Finland, Norge och Sverige etable
ra kontakt med ytterligare ett sågverk som har ett brett sortiment. Där går man tillsammans 
igenom alla kvalitetema och uttrycker dem med språket. Man kan sedan diskutera detta med 
en del av kundema utan att för den skull göra det t i l l ett DEMO-projekt. 

Det är viktigt att samla på sig och dokumentera erfarenhetema. Ordlista, definitioner/mät-
regler/krav samt alfabetisk ordlista ligger fast. Däremot vore det bra att pröva olika varianter 
av "blankett". 

Korrigering 

Efter testfasen vidtar korrigering av språket utifrån gjorda erfarenheter. Likaså borde man då 
kunna fastlägga en "blankett" eller några få altemativ. Detta skall ske i nära samverkan med 
deltagande företag. 

Under denna period torde vi också få fram ett dataprogram för språktillämpning med PC. 

Implementering 

När man sålunda fastlagt språket och arbetssättet vid dess tillämpning vidtar implementeringen 
på större bredd. Detta behöver inledas med ett begränsat antal intresserade företag, fas A, så att 
vi får ytterligare erfarenheter. Detta kan t ex ske under etapp III av vårt projekt. Det föranleder 
säkerligen vissa korrigeringar av språket. Därefter bör man kunna gå ut till en vidare krets, 
fas B. Målgmpper är då sågverken och efterföljande led. 

Fas A inleds med att engagerade företag, både säljare och köpare, bildar erfarenhetsgmpper 
(ERFA-grupper, sågverk, traelasthandler, fönster- och möbeltillverkare). Deras aktivitet inleds 
med en kursdag. Därefter prövar man var för sig och parvis med assistans från projektet att 
uttrycka sina kvaliteter med språket. Detta tillämpas vid leveranser och mottagama kan lämna 
kommentarer med hjälp av språket. ERFA-gmppen möts efter en tid och utbyter erfarenheter 
och ger underlag för eventuella förbättringar. Vi räknar med att man i fas A har haft tillgång 
ti l l programvara, så att man kan arbeta med PC. 

Efter fas A utarbetas den slutliga Språkhandboken och dataprogrammet görs mera användar-
vänligt. Eventuellt ytterligare utbildningsmaterial tas fram i samverkan med befintliga utbild
ningsorgan. I detta skede fattas eventuella beslut om utarbetande av mera avancerat 
utbildningshjälpmedel såsom dataprogram/videoprogram för självinläming (jämför Usenius 
VTT). 

Fas B inleds med artiklar i fackpress och lokalpress. Därefter ordnas en konferens i respektive 
land där intresserade får en fyllig information om språket och får del av erfarenheter från 
fas A. 
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Efter detta ordnas regionalt kurser i kvalitetsspråksanvändning. De institutioner, som med
verkat i projektet förväntas kunna assistera på konsultbasis. 

Allmän information 

Under hela tiden skall en allmän information ges via fackpressen. Beroende på målgrupp har 
vi något olika syften med informationen: 

- Till presumtiva användare informerar vi för att väcka intresse och göra dem beredda att 
tillämpa språket. Vi får dock inte bibringa dem en orealistisk uppfattning om när och hur 
lätt de kan börja tillämpa språket. 

- Ti l l branschorganisationer, FoU-organ etc informerar vi för att förhindra att flera börjar 
utveckla kvalitetsspråk, var och en på sitt sätt. 

7.2.3 Tidplan 

Testfas 

Korrigering 

Implementering A 

Språkhandbok och 
dataprogram 

Implementering B 

1995 1996 1997 1998 

7.2.4 Finansiering 

Av detta program ingår "Testfas" i projektets etapp I I . I övrigt krävs ny finansiering. 
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Sågverk 
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SVERIGE 
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Loimaa 
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nNLAND 

Vapo Timber OY 
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NORGE 
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Metsä Serla O Y 
Sågverk 
Vääksy 
FINLAND 

Velfac A/S 
Fönster 
Ringköbing 
DANMARK 
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Velfac Vinduer A/S 

Projekt: Ordre- og leverancepraEcision 

Delprojekt: Konstatering af udbytte ved nuvaerende traekvalitet 

Efterf0lgende anfOTcs generella forhold og forudsastninger for gennemferelse af 
målinger i relation til udbyttet ved anvendelse af nuvatrende traekvalitet. 

Projektets formål er at reducere deltagende virksomheders kvalitetsomkostninger i 
relation til materialet 'trse' med 30-50%. 

For at konstatere denne reduktion, som er forskellen mellem udbyttet ved nuvaeren
de kvalitet i forhold til en specialkvalitet, er der gennemf0rt målinger i fölgende 
virksomheder: 

Velfac Vinduer A/S, Ringkobing 
Centrum Unica A/S, Struer 
Rationel Vinduer A/S, Sdr. Felding 
0mh0j Vinduer A/S, 0mh0rj. 

Målingeme omfatter konstatering af nuvaerende materialekvalitets udnyttelse. 

Metode 

For konstatering af nuvaerende udbytte er fölgende gennemfert. 

Med udgang i et afgraenset materialeparti er der gennemferrt processtudie igennem 
hele produktionsprocessen omhandlende ferlgende: 

1. Fastlajggelse af, hvilke komponenter der skal produceres, 
2. Konstatering af råtraespartiets sterrelse. 
3. Oplistning af procesforl0b. 
4. Gennemforelse af procesforl0bet med konstatering af årsageme til frasortering 

etc. ved de respektive processer. 
5. Sammenfatning af resultateme. 

Ved beregningen af udbyttet indgår ud over råtrsesspildet den merlonandel, der 
relateres til de specifikke operationer. 
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Generella forudsaetninger 

Ved gennemfOTelsen er der benyttet f0lgende produktionslonsatser og råtraespriser: 

Produktionslon kr. 120,00/time 

Råtraespriser incl. torring: 

Tykkelse 25 mm kr. 2.700,00/m' 
Tykkelse 38 mm kr. 2.250,00/m^ 
Tykkelse 50 mm kr. 2.350,00/m' 
Tykkelse 63 mm kr. 2.850,00/m^ 

Den forholdsmjessige herje pris på tykkelsen 25 mm skyldes, at man krsever, at der 
kun må vaere et mindre antal friske knaster pr. lobende meter råtrse. 



1994.02.01 
kkr/man 

Velfac Vinduer A/S 

Konstatering af udbyttet ved anvendelse af nuvserende trsekvalitet i Velfac Vinduer 
A/S 

Virksomheden er ordreproducerende. 

Der afkortes ca. 10% flere emner, end der skal anvendes til den givne ordre. 
De overskydende emner henlsegges på mellemvarelager. 
Modsvarende vil der i tilfselde af, at spildet gennem de respektive prcxluktionspro-
cesser bliver for stort, blive suppleret med emner fra anforte lager. 

Måiing af nuvaerende traekvalitets udbytte 

Redegorelse for konstateringen af nuvarende udbytte gennemgås efterfolgende. 

1. Komponentvalg 

De komponenter der skal produceres, er vinduesrammer. 

2. Starrelse af råtraespartiet der måles på 

Der måles på: 
1 parti Isengdeafkortet trs (4.500 mm) ~ 346,5 m 
1 parti trze i faldende laengde - 255.5 m 
I alt ~ 602,0 m 

Råtrssdimensionen er 63 x 225 mm. 
Denne dimension flsekkes til 3 stk. 63 x 72 mm. 
Fra råtrseet bortsorteres marvstykket. Marvstykket anvendes efterfolgende i 
andre komponenter. 
Målingen ved dette fors0g er således gjort på dimensionen 63 x 72 mm. 

3. Procesforleb 

Procesforlobet for produktionen af vinduesrammer er som folger: 

3.1 Afkortning 
3.2 Firkantkehling 
3.3 Tapning 
3.4 Profilkehling 
3.5 Småmaskinbearbejdning 
3.6 Reparation. 
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4. Gennemferelse af procesforlebet 

Efterfialgende gennemgås resultateme for de respektive processer. 

Ad 3.1 Afkortning 

Ifolge pkt. 2 er der til afkortning modtaget 602 m. 

Afkortet antal i faldende laengde fra 578 mm til 2.125 mm ~ 446 stk. 

Modtaget råvaremaengde til afkortning 602,0 m 

Fraskaeringer (11 stk.) for knaster 34,8 m 
Endekapningssvind 11 mm/emne 6.7 m 
Fraskaering i alt 41.5 m 

Nettomasngde efter afkortning 93,1%) 560.5 m 

Ad 3.2 Firkantkehllng 

Materiale modtaget til firkantkehling 560,5 m 

Frasortering: 
Undermål < 72 mm 13,4 m 
Ringrevner 8,5 m 
Krumhed (laengde) 2,1 m 
mekaniske råtrasfejl 3.4 m 
Frasortering i alt 27.4 m 

Nettoudbytte efter firkantkehling ( - 88,6%) 533.1 m 

Ad 3.3 Tapning 

Ved tappeanla^gget sorteres der ikke for skader. Emneme optasUes, og det 
sikres, at der som minimum er det antal af de forskellige emnelaengder, som 
ordren lyder på. Hvis der er kasseret for mange ved den foregående opera
tion, suppleres der fra "profillageret". Eventuelt nedkortes länge emner til 
kortere emner. 



1994.02.01 
kkr/man 

533,1 m 

Ad 3.4 Profilkehllng 

Materiale modtaget til profilkehling 

Frasortering: 
Harpikslommer 3,3 m 
Ringrevner 3,5 m 
For mange knaster 20,2 m 
Bearbejdningsfejl 2.1 m 
Frasortering i alt 

Nettoudbytte efter profilkehling (~ 83,9%) 

Ad 3.5 Småmaskiner 

Ved disse operationer sorteres der ikke for skader, der optasUes og sikres, at 
der som minimum er det antal af de forskellige emnelasngder, som ordren 
lyder på. I tilfselde af kassasion suppleres der fra "profillageret". 

29.1 m 

Ad 3.6 Reparation 

Materiale modtaget fra opereration småmaskiner 
Heraf frasorteret til reparation 
Netto uden behov for reparation 34%) 

På 269 emner foretages 349 reparationer ~ 1,3 reparation/emne. 

Tidsforbrug for reparation 23,15 timer ä 120,00 = kr. 2.778,00 

408 emner 
269 emner 
139 emner 

Omkostning pr. reparation 

5. Effektiv m^-pris 

Kobspris pr. m' råtrae 

Frasorteret mxngde 

Frasorteret maengde: 
Afkorter 
Firkantkehler 
Profilkehler 
I alt frasorteret 

2.778 
349 

kr. 2.850,00 

41,5 m 
27,4 m 
29.1 m 
98,0 m 
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Omregnet til 98 x 0,075 x 0,063 = 0,46 ~ 16% af part.- kr. 1.311 

Råtraespris spild 0,46 x 2.850 = kr. 1.311,00 
Tidsforbrug reparation kr. 2.778.00 
I alt kvalitetsomkostninger kr. 4.089.00 

Effektiv råtraespris 

Modtaget masngde 602 x 0,075 x 0,063 = 2,85 

Nettoudbytte 2,85 - 0,46 = 2,39 

Råtraespris modtaget msngde 2,85 x 2.850 = kr. 8.122,00 
Reparation if. foranstående kr. 2.778.00 
Råtraespris i alt kr. 10.900.00 

Effektiv pris ^ ^ ^ ^ = kr. 4.560.00 
^ 2,39 

Effektiv råvarepris i forhold til indkobspris ^ '̂̂ ^^ 2 850̂  ^ ~ 

I foranstående er ikke indregnet det merforbrug af tid, der er anvendt ved de for-
skellige operationer for bearbejdning af spildmaengden. 

Ligeledes er der ikke indregnet materialeforbrug medgået til reparationeme. 

[ai Knstensen 
Chefkonsulent 
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Modtagekontroi Side 1 af 1 

Virksomhed: Velfac A/S 
Savvaerk: Metsä-Serla, Vääksy 
Pakkenr.: 7124 
Plankemål: 50 x 100 
Antal planker i pakken: 200 Heraf gennemset: 8 

Planke 
nr. 

PlanI 
(ir 

B 

cemäl 
m) 

S 

Fugt 
% 

1 

Bemaer 

Iside 
2 

kninger 

Brec 
1 

Iside 
2 

1 50.5 101 7 Ok Ok Ok Ok 

2 50 98 7.5 Barkovergroning 
L 500 

Mek. råtraesska-
de hele laengden 
{2 hjorner) 

Ok Ok 

3 50 99 7,5 Ok 
Mek. råtraesska-
de hele laengden 
(2 hjarner) 

Ok Ok 

4 50 99 8.0 Ok Ok Ok Ok 

5 50 99.5 8.0 Ok Ok Ok Ok 

6 50 100 8.0 Ok Ok Ok Ok 

7 50 99 8.0 Ok Ok Vridning 
9 mm/1 m Ok 

8 51 103 8.0 Ok Ok Ok 
Mekanisk rå-
traesskade hele 
laengden 
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Virksomhed: Velfac Vinduer A/S 
Ringkebing 

Dimension: 63 x 77 mm 
50 X 100 mm 

Kravsspecif ikat ion for råt 

Brec 

1 

rae til yder 

Is ide 

2 

dore og vii 

S m a 

1 

iduer 

s ide 

2 

Friske knaster 
max. 0 30 mm Ubegraenset Ubegraenset 3/m Ubegraenset 

Friske knaster 
> 0 30 mm Ubegraenset Ubegraenset 0 Ubegraenset 

Friske knaster 
0 til 0 

Friske bladknaster 
max. 0 30 Ubegraenset Ubegraenset 

Friske bladknaster 
> 0 30 mm Ubegraenset Ubegraenset 

Friske hornknaster 
max. 0 30 mm Ubegraenset Ubegraenset 3/m Ubegraenset 

Friske hornknaster 
> 0 30 mm Ubegraenset Ubegraenset 0 Ubegraenset 

Fastsiddende torre 
knaster 
max. 0 30 mm 

Ubegraenset Ubegraenset 3/m UbegraBnset 

Fastsiddende torre 
knaster 
> 0 30 mm 

Ubegraenset Ubegraenset 0 Ubegraenset 

Max. antal knaster/m Ubegraenset Ubegraenset 3 Ubegraenset 
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Revner cg spraekker Dimension: 63 x 77 mm 
50 X 100 mm 

Störste tilladte bredde/dybde: 2/5 mm 
Störste tilladte laengde pr. revne: 300 mm 
Maksimalt tilladt revnelangde på et emne: % af laengden. 

Råtraesdefekter 

Folgende defekter er ikke tilladt: 

Insektangreb, bomkant, harpikslommer, råd, topbrud, barklommer, blåsplint og bakterie-
angreb. 

Krumninger, vridninger. 

Bredsidekrumning max. 5 mm på 1000 mm laengde. 
Smalsidekrumning max. 3 mm på 1000 mm laengde. 
Vridning max. 3 mm på 1000 mm laengde. 

Mekaniske råtraesskader 

Skal kunne hovles bort inden for folgende tolerancer: 
Bredde: 2 mm 
Tykkelse: 2 mm 

Måltolerancer 
50 X 100 63 X 77 

Bredde: -2/+2 mm -1/+3 mm ^^^^ ^ 
Tykkelse: -1/+3 mm -1/+3 mm 

Torring 

Ifolge INSTA 141 

Savning 

Andre krav 

Traeet må ikke vsere vandlagringskadet. 
Traeet må ikke vasre behandlet med nogen form for kemisk beskyttelse. 
Ingen stålklammer i trseet. Altid masoniteplade under klämmer. 
Emballagen skal daekke hele pakken. 
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Velfac Vinduer A/S 

Konstatering af udbyttet ved anvendelse af specialsorteret fyrretrse i Velfac Vindu
er A/S ved anvendelse af specialsorteret fyrretrae fra sawserket Metsä-Serla, Fin
land. 

Måling af udbyttet 

Redegorelse for konstateringen af udbyttet gennemgås efterfolgende. 

1. Komponentvalg 

De komponenter der produceres, er vinduesrammer. 

2. Storrelse af råtraespartiet der måles på 

Der måles på: 

1 parti fyrretrcB i faldende laengde 1.306 m 

Partiet er fraregnet 77 m, som anvendes til anden produktion. 

Råtrsesdimensionen er 50 x 100 mm. 

3. Procesforlob 

Procesforlobet for produktionen af vinduesrammer er som folger: 

3.1 Afkortning 
3.2 Kehler og dobbelttapper 
3.3 Lamelhovling 
3.4 Reparation. 
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4. Gennemforelse af procesforlobet 

Efterfölgende gennemgås resultateme for de respektive processer. 

Ad 3.1 Afkortning 

Afkortning föregår på optimeringsanlsg. 

Ifolge pkt. 2 er der til afkortning modtaget 1.306 m ~6,5 m \ 

Modtaget råvaremaengde til afkortning 1.306,0 m 

Frasortering incl. endekapningssvind 81.0 m 

Nettomsengde efter afkortning ( ~ 93,8%) 1.225.0 m 

Ad 3.2 Kehler og dobbelttapper 

Materiale modtaget t i l firkant- og profilkehling 1.225,0 m 

Frasortering: 
Undermål 11,8 m 
Ringrevner 2,0 m 
Bredsidekrumning 9,6 m 
Revner 10,7 m 
Barkovervoksning 12.6 m 
Frasortering i alt 47.0 m 
Nettoudbytte efter kehler og dobbelttapper ( ~ 90,2%) 1.178.0 m 

Ad 3.3 Lamelhovling 

Materiale modtaget til lamelhovling 1.178,0 m 

Frasortering: 
Undermål 3,0 m 
Bredsidekrumning 8.0 m 
Frasortering i alt 11.0 m 

Nettoudbytte efter lamelhcrvling ( ~ 89,4%) 1.167.0 m 
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A d 3.4 Reparation 

Reparationer på 376 emner. 

Tidsforbrug reparation 10,74 timer ä 120,00 = kr. 1.289,00 

1 289 
Reparationsomkostning pr. emne = kr. 3.40 

Reparationsprisen pr. emne er ansat i overensstemmelse med tidligere konsta-
teret. 

5. Effektiv m^-pris 

Kobspris kr. 2.280,-/m^ 

Modtaget msengde 1.306 m ~ 6,5 m^ 
Frasortering afkortning 81 m 
Frasortering kehler og dobbelttapper 47 m 
Frasortering lamelhovl 11 m 
Nettoudbytte 1.167 m ~ 5.8 m^ 

Kobspris 6,5 x 2.280 14.820,-
Reparationsomkostninger 1.289.-
Råtraespris i alt 16.109.-

Effektiv m^-pris = kr. 2.777.-
5,8 

^rr o • • r u , j .1 • u • (2.777-2.280) X 100 , Effektiv ravarepns i forhold til indkobspns -̂̂  = +22% 
2.280 — 

I foranstående er ikke indregnet det merforbrug af tid, der er anvendt ved de for
skellige operationer for bearbejdning af spildmaengden. 

Ligeledes er der ikke indregnet materialeforbrug medgået til reparationeme. 

Kai Kristensen 
Chefkonsulent 
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Velfac Vinduer A/S 

Projekt: Ordre- og leverancepraecision 

Delprojekt: Konstatering af udbytte ved specialsorteret fyrretrre 

Efterfolgende anfores generelle forhold og forudsastninger for gennemforelse af 
målinger i relation til udbyttet ved anvendelse af specialsorteret fyrretrs. 

Projektets formål er at reducere deltagende virksomheders kvalitetsomkostninger i 
relation til materialet 'trae' med 30-50%. 

For at konstatere denne reduktion, som er forskellen mellem udbyttet ved nuvseren-
de kvalitet i forhold til en specialkvalitet, gennemfores målinger i folgende virk-
somheder: 

Velfac Vinduer A/S, Ringkobing 
Centrum Unica A/S, Struer 
Rationel Vinduer A/S, Sdr. Felding 
0rnh0j Vinduer A/S, 0rnh0j. 

Målingerne omfatter konstatering af nuvaerende materialekvalitets udnyttelse i 
forhold til specialsorteret fyrretrse. 

Metode 

For konstatering af nuvaerende udbytte samt udbyttet af specialsorteret fyrretrs er 
folgende gennemfort. 

Med udgang i et afgraenset materialeparti fra Sokna, Norge er der gennemfort 
processtudie igennem hele produktionsprocessen omhandlende folgende: 

1. Fastlaeggelse af, hvilke komponenter der skal produceres. 
2. Konstatering af råtrsespartiets storrelse. 
3. Oplistning af procesforlob. 
4. Gennemforelse af procesforlobet med konstatering af årsagerne til frasortering 

etc. ved de respektive processer. 
5. Sammenfatning af resultaterne. 

Ved beregningen af udbyttet indgår ud over råtraesspildet den lonandel, der om
fatter reparationer. 
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Generella forudsstninger 

Ved gennemforelsen er der benyttet folgende produktionslonsatser og råtrsspriser: 

Produktionslon kr. 120,00/time 

Råtraespris incl. torring: 

Specialsorteret fyrretr<E (]vIetsä-Seria,Vääksy) kr. 2.280,00 
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Velfac Vinduer A/S 

Konstatering af udbyttet ved anvendelse af specialsorteret fyrretrae i Velfac Vindu
er A/S 

Virksomheden er ordreproducerende. 

Måling af udbyttet 

Redegorelse for konstateringen af udbyttet gennemgås efterfolgende. 

1. Koraponentvalg 

De komponenter der produceres er vinduesrammer. 

2 . Storrelse af råtraespartiet der måles på 

Der måles på: 

1 parti fyrretrs i faldende Isngde 1.765 m 

Råtraesdimensionen er 63 x 72 mm, f r i for marv. 

3. Procesforlöb 

Procesforlobet for produktionen af vinduesrammer er som folger: 

3.1 Afkortning 
3.2 Firkant- og Profilkehling 
3.3 Tapning 
3.4 Småmaskinbearbejdning 
3.5 Reparation. 
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4. Gennemforelse af procesforlobet 

Efterfolgende gennemgås resultateme for de respektive processer. 

Ad 3.1 Afkortning 

Afkortning föregår på optimeringsanlccg. 

Ifolge pkt. 2 er der til afkortning modtaget 1.765 m. 

Modtaget råvaremasngde til afkortning 1.765,0 m 

Frasortering incl. endekapningssvind 248.0 m 

Nettomsengde efter afkortning ( - 85,9%) 1.517.0 m 

Ad 3.2 Firkant- og Profilkehling 

Materiale modtaget til firkant- og profilkehling 1.517,0 m 

Frasortering: 
Undermål 10,3 m 
Ringrevner 21,6 m 
Harpikslommer 6,7 m 
Vridning 35,9 m 
Vindridser 2,2 m 
Knastfejl 23,7 m 
Barkovervoksning 0,9 m 
Frasortering i alt 101.3 m 

Nettoudbytte efter firkant- og profilkehling ( ~ 80,2%). 1.416.0 m 

Ad 3.3 Tapning 

Materiale modtaget til tapning 1.416,0 m 
Ved tappeanla^gget sorteres der ikke for skader. Emneme optaelles, og det 
sikres, at der som minimum er det antal af de forskellige emnelaengder, som 
ordren lyder på. Hvis der er kasseret for mange ved den foregående opera
tion, suppleres der fra "profiUageret". Eventuelt nedkortes länge emner t i l 
kortere emner. 
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A d 3.4 Småmaskinbearbejdning 

Ved disse operationer sorteres der ikke for skader, der optcelles og sikres, at 
der som minimum er det antal af de forskellige emnelsngder, som ordren 
lyder på. I tilfslde af kassasion suppleres der fra "profiUageret". 

A d 3.5 Reparation 

Reparationer på 1.108 emner 

Tidsforbrug for reparation 43,3 timer å 120,00 = kr. 5.196,00 

Omkostning pr. emne = kr. 4.69/emne 

1.108 

5. Effektiv m^-pris 

Kobspris pr. m^ råtrs kr. 2.280,-

Frasorteret maengde 349 m 

Omregnet til m^ 349 x 0,072 x 0,063 = 1,6 m^ 
RåtrsEspris spild 1,6 x 2.280 = kr. 3.648,-
Tidsforbrug reparation kr. 5.196.-
I alt kvalitetsomkostninger kr. 8.844.-

Effektiv råtraespris 

Modtaget mängde 1765 x 0,063 x 0,075 = 8,3 m^ 

Nettoudbytte 8,3 - 1,6 = 6,7 m^ 

Materialeudnyttelse ^'^ ^ = 80.7% 
8,3 

Råtraespris modtaget maengde 8,3 x 2.280 = kr. 18.924,-
Reparation i f . foranstående kr. 5.196.-
Råtraespris i alt . kr. 24.120.-
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e r r w 3 • 24.120 
Effektiv m'-pris = kr. 3.600.-

6,7 — = = = ^ 

Effektiv råvarepris i forhold til indkobspris (3-60Q-2.280) x 100 ^ 9 ^ 
2.280 — 

I foranstående er ikke indregnet det merforbrug af tid, der er anvendt ved de for-
skellige operationer for bearbejdning af spildmaengden. 

Ligeledes er der ikke indregnet materialeforbrug medgået til reparationeme. 

Aa^" /kdy^^—> 
Kai Kristensen 
Chefkonsulent 
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Mellanskog (S) - Elitfönster (S) 

Mellanskog är en i gruppen av fasta virkesleverantörer hos Elitfönster, Norsjö. Enligt deras 
löpande utbytesuppföljning är Mellanskogs kvalitet representativ för helheten. 

Formen på de ämnen som skall tillverkas framgår av nedanstående figur. 

Karmbottenstycke av lameller, 
2 st ur 50 X 150 mm. 

Vid ämnesfabriken i Norsjö klyvs virke 50 x 150 mm till två lika delar. Vi gjorde en studie av 
spillet vid inkapning som sker omedelbart före klyvningen. Se figur nedan. 

Elitfönster AB 
Orsaker till spill vid inkapning 

50x150 o/s 

6 0 % 

5 0 % 

4 0 % 

3 0 % 

2 0 % 

10% 

0 % 
Stor frisk 
kantkvist 

Torr 
kantkvist 

Hornkvist Spricka Övrigt 



De färdiga ämnena gick t i l l fönsterfabriken i Lenhovda. Omedelbart efter profilhyvlingen 
sorterades komponenterna efter kvalitet och behov av lagning. De, som är så gott som helt 
kvistrena går direkt till lasering eller säljs obehandlade. De, som har grova fel, men ändock inte 
behöver kasseras, de lagas. Alla övriga plus de lagade grundmålas varefter de spacklas. 

Vi undersökte drygt 1.500 komponenter som lagades. Orsakerna fi-amgår av figur nedan. 

Rune RydeH 
1995-05-17 

Orsaker till lagning efter profilhyvling 
Karmunderstycken 

1300 mm • 9 0 0 mm • 600 mm 

Efter grundning spacklades de flesta ämnena. Orsakerna fi^amgår av nedanstående figur. 
Rune Rydell 
1995-05-17 Orsaker till spackling efter profilhyvling 

Karmunderstycken 

4 0 % 

1300 mm » 9 0 0 mm 0 600 mm 



Parallellt med dessa undersökningar gjordes en kostnadsanalys, baserad på 1993 års bokföring 
och statistik. 

Den sammanfattande bilden av kostnaden fördelade på olika produktionsavsnitt framgår av 
följande figur: 

Kostnadsstruktur 1 {SEYJxr? avsynad komponent): 

Råvara 2.220 (22 %) 
Bearbetningsspill 1.550 (15 %) 
Kvalitetsspill 765 (8 %) 
Inledande träberedning 330 (3 %) 
Efterföljande träberedning 255 (3 %) 
Limning 1.060 (10%) 
Transport 200 (2 %) 
Ämneslager 185 (2 %) 
Pluggning/lagning 220 (2 %) 
Träberedning 1.380 (14%) 
Detalj lager 125 (1 %) 
Lagning/spackling 850 (8 %) 
Ytbehandling 1.030 (10%) 

Totalt 10.170 

Görs motsvarande fördelning på olika kostnadsslag får man följande: 

Kostnadsstruktur 2 (SEK/m^ avsynad komponent): 

Råvara 2.220 (22 %) 
Bearbetningsspill 1.550 (15%) 
Kvalitetsspill 765 (8 %) 
Transport 200 (2 %) 
Personalkostnader 3.355 (33 %) 
Övr produktionskostnader 520 (5 %) 
Avskrivningar 600 (5 %) 
Fördelade kostnader 790 (8 %) 
Ränta-lager 170 (2 %) 

Totalt 10.170 

Bryts kostnaderna beroende av kvalitetsbrister i ingående råmaterial ned erhålls: 

Kostnader- kvalitetsbrister {^EYJvcc' färdig komponent): 

Spillkostnader - avslutande träberedning 280 
Pluggning/lagning 220 
Spackling/lagning 850 
Spillkostnader - inledande moment 700 



Totalt uppgår kostnaderna till drygt 2.050 SEK/m^ färdig komponent eller 1.025 SEK sågad 
trävara (motsvarande 7,96 SEK/löpmeter karmunderstycke), fördelat mellan spillkostnader 
- inledande moment (ca 35 % ) , hanteringskostnader (spackling och pluggning) (ca 50 %) och 
spillkostnader - avslutande träberedning (ca 15 % ) . Observera att profilhyvlingsspill och 
hyvlings- och klyvningsspill inte ingår i denna siffra, utan räknas som bearbetningsspill. 

Parallellt med dessa undersökningar gjordes analys av kostnader t i l l följd av kvalitetsbrister. 

Mot bakgrund av dessa resultat diskuterade vi tillsammans med Elitfönster tänkbara åtgärder 
för att minska kvalitetsbristkostnadema. Att enbart ställa högre kvalitetskrav befarade vi skulle 
mötas av ett mycket svagt utbud. Därför diskuterade vi möjlighetema att producera virke vars 
sågfallande kvalitet var bättre. Vi kom fram till att sågning med märgfangare skulle undanröja 
det mesta spillet vid inkapningen. Dessutom skulle det öka friheten att rotera lamellerna och 
därmed vända bort en del svartkvist från "A-sidor" och därmed bort från lagning och spackling. 

Tillsammans med Mellanskog diskuterade vi sågningen. Vi beslöt att i ett pilotförsök testa två 
postningar för att sedan veta bättre hur vi skulle lägga upp en provsågning i större skala. 

2 s t 5 0 X 1 5 0 
1 s t 16 X 1 5 0 

2 st 5 0 X 1 5 0 
2 s t 5 0 X 7 5 
1 s t 5 0 X 4 3 

I alternativ A gör vi inom varje stock en jämförelse mellan sågning med centrumsnitt och såg
ning med märgfangare. 

I Skästra sågverk, som enbart producerar stamware sågades 25 stockar enligt alt A och 
25 stockar enligt alt B. För stamware används utvalt högklassigt timmer. För denna sågning 
användes timmer, som inte godtagits för den ordinarie produktionen, men som väl motsvarade 
traditionell A-stock. Det blev totalt ca 520 Im trävaror. 

Virket torkades till ca 18 % fuktkvot och skickades till Elitfönster i Norsjö. Där sorterades 
virket och det, som klassades som o/s (vad som normalt köps) gick vidare i försöket. Det torka
des till 12% fuktkvot. 

Inkapning utfördes på ordinarie sätt, d v s en bedömare markerade med penna vad som skulle 
kapas bort och vilka delar som inte höll fullgod kvalitet. Dessa senare gick t i l l fmgerskarvning 
att användas i aluminiumbeklädda fönster. De sålunda bedömda bitama gick t i l l en längdopti-
merande kapsåg direkt följd av en hyvel och klyvsåg, som delade virket mitt itu. 

Efter längdsortering och mellanlagring limmades lamellerna samman till ämnen. 



Undersökning av utfall vid tillverkning av fonsterämnen. 
Elitfonster, Norsjö 30-31 augusti 1994 - Virke från provsågning Skästra maj 1994 

N O R M A L S A G M A R G F A N G Y T T E R P L A N K 5 0 X 7 5 

V I R K E S S O R T E R I N G A N T A L 2 4 2 6 51 2 4 

G O D K Ä N D A 1 7 2 1 3 3 1 2 

U R L A G G 7 5 1 8 1 2 

% G O D K Ä N D A 7 0 . 8 % 8 0 . 8 % 6 4 . 7 % 5 0 . 0 % 

V I R K E S L Ä N G D B R U T T O 7 1 . 5 8 8 . 3 1 3 5 . 7 5 3 , 5 

S : A A V D R A G 3 , 7 5 , 4 1 8 , 5 7 . 5 

N E T T O 6 7 . 8 8 2 . 9 1 1 7 , 2 4 6 . 0 

U T B Y T E K A P N I N G 1 1 0 0 4 7 6 0 7 8 2 9 

5 0 0 2 8 3 6 7 7 2 9 

S : A U T B Y T E A 6 5 7 0 0 8 4 0 0 0 1 2 4 3 0 0 4 6 4 0 0 

% U T B Y T E A 9 6 . 9 % 1 0 1 . 3 % 1 0 6 , 1 % 1 0 0 . 9 % 

% U T B Y T E A P Å B R U T T O 9 1 . 9 % 9 5 , 1 % 9 1 . 6 % 8 6 , 7 % 

U R L Ä G G L I M N I N G 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 

5 0 0 1 1 2 

N E T T O E F T E R L I M N 5 3 1 0 0 7 0 3 0 0 1 1 2 2 0 0 4 4 3 0 0 

7 8 . 3 % 8 4 . 8 % 9 5 . 7 % 9 6 . 3 % 

% U T B EFTER L I M N P Å B R U T T O L Ä N G D 7 4 , 2 % 7 9 . 6 % 8 2 . 7 % 8 2 . 8 % 

I Elitfbnsters fabrik i Lehovda genomgick ämnena profilhyvling/ändtappning. Därefter besik
tigades de och delades upp på kvalitetsgrupperna: 

- Lasyr: kvistfii, behöver ej åtgärdas. 
- Spackling: behöver endast spacklas. 

Lagning: måste lagas och därefter spacklas. 
- Kasserat: ej möjligt att laga. 

Resultatet ft-amgår av följande tabell. Vi har där även visat resultatet om man bortser fi-ån 
sprickor och limsläpp eftersom detta är resultatet av själva processen och ej knutet t i l l träkvali
teten som sådan. 
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Mot denna utvärdering av provsågningen som underlag har beräkningar enligt samma modell 
som vid nulägesbeskrivningen gjorts. Det har antagits att det provsågade materialet skall an
vändas i samma volym som nuläget. I nedanstående tabell redovisas de uppskattade kvali-
tetsbristkostnadema dels för hela provsågningen, dels uppdelat i fyra grupper: 50x 150 mm 
- normalsågning (alt I enligt postningsfigur), 40 x 150 mm - märgfångare (alt II) , 50x 150 mm 
- ytterplank (alt III) och 50 x 200 mm - centrumplankor (alt IV). Dessutom har som jämförelse 
de beräknade kvalitetsbristkostnadema i nulägesanalysen lagts in i den sista kolumnen. 

Kvalitetsbristkostnader (SEK/m^ komponent): 

Typ 50 X 150 
normal 
sågning 

50x150 
märg
fångare 

50 X 150 
ytter-
plankor 

50 X 200 
centrum
plankor 

Totalt 
prov-
sågning 

Nuläge 

Spill - inled träberedning 850 650 510 880 710 700 

Spackling/lagning 870 510 440 440 540 850 

Pluggning/lagning 300 450 220 370 310 220 

Spill - avslut träberedning 0 700 2.170 1.470 1.190 280 

Totalt 2.020 2.310 3.340 3.160 2.750 2.050 

En sågning enligt alternativet "50 x 150 - märgfångare" medför ökade produktionskostnader 
vid sågverket. Dessa har uppskattats till 50-60 SEK/m"^ sågad vara, motsvarande ca 
110 SEK/m^ komponent. 

Jämförelsen mellan det ihopvägda värdet för provsågningen och nuläget utfaller t i l l provsåg-
ningens nackdel, skillnaden är ca 700 SEK/m^ komponent. 
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Centrum Unica A/S 

KoDstatering af nuvserende trsekvalitets udbytte 

Processen er den samme som föran anvendt. 

Efterfolgende gennemgås resultateme af målingeme. 

1. Komponentvalg 

De producerede emner anvendes til vinduesrammer. 
Traedimension 63 x 200 mm. 

2. Råtrsespartiets sterrelse 

Partiet omfatter: 
1 pakke laengdeafkortet råtrse (4.800 mm) ~ 480 m. 
Ömsat til m'-råtrae — 6,0 m'. 

3. Procesforlflb 

Procesforl0bet for produktion af vinduesrammer er: 
3.1 Afkortning 
3.2 Sortering 
3.3 Profilkehling/tapning 
3.4 Småmaskiner 

3.5 Reparation. 

4. Gennemforelse af procesforleb 

Ad 3.1 Afkortning 
Modtaget mängde til afkortning 480 m 
Afkortet 100 stk. ä 2,14 = 214 m 

100 stk. ä 2,41 = 241 m 
Fraskaering (~ 5,2%) 25 m 

Nettomsngde (480 - 25) = 455 m 
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Ad 3.2 Sortering 

Modtaget masngde 455 m 

Frasorteret: 
Revner 90,2 m 
Marv 6,4 m 
Mekaniske råtrssskader 4,3 m 
Fladbcrjning 71,5 m 
Knaster 84,6 m 
Harpikslommer 15,8 m 
Måloverholdelse (undermål) 4.3 m 
Frasortering i alt 277.1 m 

178 m 

kr. 300.00 

Nettomsngde (~ 39%) 

Tidsforbrug for sortering 2,5 timer x 120 = 

Frasorteringen er også her regnet som svind, hvilket ikke er i overensstem-
melse med de faktiske forhold, idet "svindet" anvendes til andre formål. 

I relation til bed0mmelse af forskellen mellem nuvserende kvalitet og special-
sorteret kvalitet får dette forhold ingen betydning, idet samme model vil blive 
anvendt ved konstatering af udbyttet ved den specialsorterede kvalitet. 

Efter sortering fratages den msngde, der skal anvendes til givne ordrer. 
Resten henlsegges på mellemvarelager. 

Ad 3.3 Profilkehling/tapning 

Modtaget maengde 178 m 

Der foretages ikke frasortering ved denne operation. 

Ad 3.4 Småmaskiner 

Der foretages ikke frasortering ved denne operation. 

Ad 3.5 Reparation 

Modtaget materiale til gennemsyn og reparation 79 emner 
Frasortering (revner/knaster) i 2.140 mm - 6 emner 
Emner til reparation 73 emner 

8 
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Tidsforbrug for reparation 2,5 timer x 120,00 = kr. 300,00 

300 
Omkostninger pr. reparation = kr. 4 J 0 

315,0 m ~ 4 m' 

5. Effektiv m'-piis for 63 x 200 mm 

K0bspris pr. m'-råtrae kr. 2.850/m' 

M-pris for råtrae kr. 29.61 

Frasorteret msengde: 
Afkorter 25,0 m 
Sortering 277,1 m 
Reparation 12.9 m 
Frasorteret i alt 

Nettoudbytte 6 - 4 = 2 n f 

Råtrsespris frasortering 315 x 29,61 = 
Tidsforbrug reparation/sortering 
Kvalitetsomkostninger i alt 

Effektiv råtraespris: 

K0bspris for modtaget råtrse 6 x 2.850 = 
Reparation/sortering 
I alt 

kr. 9.327,15 
kr. 600.00 
kr. 9.927.15 

kr. 17.100,00 
kr. 600.00 
kr. 17.700.00 

Effektiv m -̂pris 
17.700 kr. 8.850.00 

Effektiv råvarepris i forhold til indkebsprisen (̂ -8^0 ^-850) x 100 =^210% 
^ ^ 2.850 

I foranstående er ikke medregnet det merforbrug at tid, der er anvendt ved de 
forskellige operationer for bearbejdning af spildmasngden. 

Ligeledes er der ikke medregnet materialer anvendt til reparation. 

Kai Kristensen 
Chefkonsulent 
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Rationel Vinduer A/S 
Centrum Unika Division 

Projekt: Ordre- og leverancepraecision 

Udbyttekonstatering på specialleveret fyrtrae fra Nordsverige 

De praktiske opsamlinger for konstatering af udbyttet er foretaget af vserkforer 
Solvad Nielsen. 

Specialleverancen omfatter 57,6 m^ trze med dimension 63 x 97 mm (produceret af 
63 X 200 mm) 

1. Komponenter 

Råtrseet anvendes til produktion af dorrammer. 

2. Råtraespartiets sterrelse 

Det leverede råtrcesparti er 57,6 m^ ~ 9.100 Ib.m 

3. Gennemferelse af produktionen 

3.1. Afkortning 

Afkortningen föregår manuelt med fraskasring af diverse defekter. 
Ved afkortningen föregår sortering. 

Materiale modtaget til afkortning 9.100 m 
Fraskasring ( ~ 2 %) 185 m 
Nettomaengde efter afkortning ( -98%) 8.915 m 
Frasortering 2.892 m 
Nettomsengde efter sortering ( -66%) 6.023 m 

Den frasorterede masngde er som ved tidligere forsog regnet som svind, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, da "svindet" anvendes t i l 
andre formål. 

Efter sorteringen er den msengde frataget, der skal anvendes ti l givne ordre, mens 
resten er henlagt på mellemvarelager. 
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3.2. Bearbejdning frem til operationen reparation 

Den betragtede masngde er 
Frasortering inden bearbejdningen 
Nettomangde 

3.3. Reparation 

Emner modtaget til reparation 
Heraf fejlfrie 
Emner som repareres 
Frasorteret ved reparationen 
Nettomasngde efter reparation 

Pris pr. reparation kr. 5,70 (akkordpris). 

Omkostninger i alt for reparation 742 x kr. 5,70 = 

4. Effektiv m^-pris 

Nettoudbyttet af det betragtede råtrasparti: 

Modtaget msengde 
Frasorteret i produktionsforlobet 
Frasorteret ved reparationen 
Nettoudbytte 

1.369 stk. 
627 stk. 
742 stk. ~ 

3.430 m -
63 m 
98 m 

3.269 m ~ 

3.430 m 
63 m 

3.367 m 

2.161 m 
98 m 

2.063 m 

kr. 4.229 

21,6 m^ 

20.6 m^ 

Betragtet bruttomg. ud fra en udnyttelse på 66% ^'^^^ ̂  = 5.197 m ~ 32,7 
66 

Effektiv m^-pris 

Kobspris 2.850,00 kr./m^ (samme pris som tidligere er anvendt). 

Kob råtrae 32,7 x kr. 2.850,00 = 
Reparationsomkostninger 
I alt 

Effektiv m-pris 
. 97.424 

20,6 

kr. 93.195,00 
kr. 4.229.00 
kr. 97.424.00 

kr. 4.729.00 

Råvarepris i forhold til indkobspris (4.729 - 2.850) x 100 
2.850 

+ 65,9% 
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I foranstående er ikke medregnet det merforbrug af tid, der er anvendt ved de 
forskellige operationer for bearbejdning af spildmaengden. 

Ligeledes er der ikke medregnet materialer anvendt til reparation. 

5. Forskei: 

Nuv2erende trcekvalitet/specialleveret trsekvalitet 

Nuv. Spec.lev. Forskel Reduktion 
i kr. i kr. i kr. i % 

Effektiv m^-pris 8.850 4.729 4.121 46,6% 

Med venlig hilsen 
DTI Trateknik 

Kai Knstensen 
Chefkonsulent 

Direkte telefon 89 43 82 17 
Telefax 89 43 82 04 
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Modtagekontrol 
Virksomhed: Velfac A/S 
Savvaerk: Soknabruket 
Pakke nr.: 

Antal planker i pakken: 210 Heraf gennemset: 32 

Side 1 af 2 

Planke 
nr. 

Plan 
(IT 

B 

kemål 
im) 

s 
Fugt 

% Smc 
1 

Bemasf 

ilslde 
2 

kninger 

Brec 
1 

Iside 
2 

1 64 78 '11 Ok. Ok. Ingen krav til 
bredsiden. 

2 63,8 76 9,5 Ok. Ok. 

3 63 78 11 Ok. Ok. 

4 63 77 9,5 4 kn./m Ok. 

5 63 76 12 Ok. Ok. 

6 63 77 11 Ok. Ok. 

7 63 76 12 Ok. 4 X udfalden 
knast 

8 63,5 78 11 Ok. 1 udfalden knast 

9 62,5 78 9.5 Ok. Ok. 

10 63 77,5 12,5 Ok. Ok. 

11 64 78 10 Ok. Ok. 

12 65 78 10 Mek. råtraesska-
de Ok. 

13 64 78 10 Ok. Ok. 

14 62,6 77,8 8 Ok. Ok. 

15 63,5 77 9 Ok. Ok. 

16 62,3 77,8 9 Ok. Ok. 

17 63 76,6 11 Ok. Ok. 

18 62,5 77,5 10 Ok. Ok. 
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Modtagekontroi 
Virksomhed: Velfac A/S 
Savvaerk: Soknabruket 
Pakke nr.: 

Antal planker i pakken: 210 Heraf gennemset: 32 

Side 2 af 2 

Planke 
nr. 

Plan 
(II 

B 

kemål 
im) 

S 

Fugt 
% 

Bemae 

Smals ide 
1 2 

rkninger 

Bredside 
1 2 

19 63 78 10,5 Ok. Ok. 

20 63 77 10 Ok. Ok. 

21 64 78 8,5 Ok. Ok. 

23 63 77 10 Ok. Ok. 

24 63 79 9,5 Ok. Ok. 

25 64 79 8,5 Ok. Ok. 

26 64 77 10 Ok. Ok. 

27 63 78 9 Ok. Ok. 

28 64 78 10 Ok. Ok. 

29 63 78 10 Ok. 1 udfalden knast 

30 62,7 78,4 10,5 Ok. Ok. 

31 63 77 10 Ok 2 X harpikslom
mer 

32 64 76 9 Ok. Ok. 
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Velfac Vinduer A/S 

Projekt: Ordre- og leverancepraecision 

Delprojekt: Konstatering af udbytte ved specialsorteret fyrretrae 

Efterfolgende anfores generelle forhold og forudscetninger for gennemforelse af 
målinger i relation til udbyttet ved anvendelse af specialsorteret fyrretrs. 

Projektets formål er at reducere deltagende virksomheders kvalitetsomkostninger i 
relation til materialet 'tras' med 30-50%. 

For at konstatere denne reduktion, som er forskellen mellem udbyttet ved nuvaeren-
de kvalitet i forhold til en specialkvalitet, gennemfores målinger i folgende virk-
somheder: 

Velfac Vinduer A/S, Ringkobing 
Centrum Unica A/S, Struer 
Rationel Vinduer A/S, Sdr. Felding 
0rnh0j Vinduer A/S, Ornhoj. 

Målingerne omfatter konstatering af nuvasrende materialekvalitets udnyttelse i 
forhold til specialsorteret fyrreirse. 

Metode 

For konstatering af nuvasrende udbytte samt udbyttet af specialsorteret fyrretrae er 
folgende gennemfort. 

Med udgang i et afgraenset materialeparti fra Sokna, Norge er der gennemfort 
processtudie igennem hele produktionsprocessen omhandlende folgende: 

1. FastlcEggelse af, hvilke komponenter der skal produceres. 
2. Konstatering af råtrjEspartiets storrelse. 
3. Oplistning af procesforlob. 
4. Gennemforelse af procesforlobet med konstatering af årsagerne til frasortering 

etc. ved de respektive processer. 
5. Sammenfatning af resultaterne. 

Ved beregningen af udbyttet indgår ud over råtrssspildet den lonandel, der om
fatter reparationer. 
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Generelle forudsatninger 

Ved gennemforelsen er der benyttet folgende produktionslonsatser og råtrsespriser: 

Produktionslön kr. 120,00/time 

Råtraespris incl. torring: 

Specialsorteret fyrretrse (Sokna) kr. 2.800,00 
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Velfac Vinduer A/S 

Konstatering af udbyttet ved anvendelse af specialsorteret fynretrs i Velfac Vindu
er A/S 

Virksomheden er ordreproducerende. 

Måling af udbyttet 

Redegorelse for konstaleringen af udbyttet gennemgås efterfolgende. 

1. Komponentvalg 

De komponenter der produceres er vinduesrainmer. 

2. Storrelse af råtraespartiet der måles på 

Der måles på: 

1 parti fyrretrae i faldende Isngde 1.379 m 

RåtrsEsdimensionen er 63 x 75 mm, f r i for marv. 

3. Procesforlob 

Procesforlobet for produktionen af vinduesrammer er som folger: 

3.1 Afkortning 
3.2 Firkantkehling 
3.3 Tapning 
3.4 Profilkehling 
3.5 Småmaskinbearbejdning 
3.6 Reparation. 
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Gennemforelse af procesforlobet 

Efterfölgende gennemgås resultateme for de respektive processer. 

Ad 3.1 Afkortning 

Afkortning föregår på optimeringsanl<Eg. 

Ifoige pkt. 2 er der til afkortning modtaget 1.379 m. 

Afkortet i faldende Isngder 634 mm, 1.000 mm og 2.188 mm. 

Modtaget råvaremsngde til afkortning 1.379,0 m 

Frasortering incl. endekapningssvind 80.0 m 

NettomcEngde efter afkortning ( ~ 94,2%) 1.299.0 m 

Ad 3.2 Firkantkehling 

Materiale modtaget til firkantkehling 1.299,0 m 

Frasortering: 
Marv 2,188 m 
Harpikslommer 2,188 m 
Vridning 4,376 m 
Vindridser 2,188 m 
Knastfejl 5.393 m 
Frasortering i alt 16,3 m 
Nettoudbytte efter firkantkehling ( ~ 93,0%) 1-283.0 m 

Ad 3.3 Tapning 

Materiale modtaget til tapning 1.283,0 m 
Frasorteret operatorfejl 2.8 m 

Ved tappeanlsEgget sorteres der ikke for skader. Emneme optselles, og det 
sikres, at der som minimum er det antal af de forskellige emnelsengder, som 
ordren lyder på. Hvis der er kasseret for mange ved den foregående opera
tion, suppleres der fra "profillageret". Eventuell nedkortes länge emner til 
kortere emner. 



1994.06.13 
kkr/man 

Ad 3.4 Profilkehling 

Materiale modtaget til profilkehling 1.283,0 m 

Frasortering: 
Harpikslomme 1,0 m 
Vridning/krumning 48,1 m 
Undermål 2,2 m 
Vindridser 26,6 m 
Barklomme + overvokset bark 10,4 m 
Knastfejl slorc dodc knsslcr + udfalJen knasl + rcvncl knast 5,6 m 
Frasortering i alt 

Nettoudbytte efter profilkehling ( - 86,2%) 

Ad 3.5 Småniaskiner 

Ved disse operationer sorteres der ikke for skader, der optaelles og sikres, at 
der som minimum er det antal af de forskellige emnelasngder, som ordren 
lyder på, I tilfslde af kassasion suppleres der fra "profillageret". 

Ad 3.6 Reparation 

Reparationer på 852 emner 

Tidsforbrug for reparation 42,6 timer å 120,00 = kr. 5.112,00 

93.9 m 

1.189.0 m 

Omkostning pr. emne 

5. Effektiv m^-pris 

Kobspris pr. m^ råtras 

Frasorteret maengde 

Frasorteret mängde: 
Afkorter 
Firkantkehler 
Profilkehler 
I alt frasorteret 

5.112 
852 

80,0 m 
16,3 m 
93.9 m 

190,0 m 

kr. 6.0/emne 

kr. 2.880,-



1994.06.13 
kkr/man 

Omregnet til 190 x 0,075 x 0,063 = 0,9 

Råtrsspris spild 0,9 x 2.880 = kr. 2.595,-
Tidsforbrug reparation kr. 5.112.-
I alt kvalitetsomkostninger kr. 7.704.-

Effektiv råtrrespris 

Modtaget msngde 1379 x 0,075 x 0,063 = 6,5 

Nettoudbytte 6,5 - 0,9 = 5,6 

Materialeudnyttelse ^'^ ^ = 86.1 % 
6,5 

Råtrsspris modtaget mcengde 6,5 x 2.880 = kr. 18.720,-
Reparation if. foranstående kr. 5.112.-
Råtrasspris i alt kr. 23.832.-

Effektiv m^ pris -̂ M?̂  = kr. 4.255.-
5,6 

Effektiv råvarepris i forhold til indkobspris (^-^^^-2-880) x 100 ^ ^47 7% 
2.880 — ' — 

I foranstående er ikke indregnet det merforbrug af tid, der er anvendt ved de for-
skellige operationer for bearbejdning af spildmsengden. 

Ligeledes er der ikke indregnet materialeforbrug medgået til reparationerne. 

Kai Kristensen 
Chefkonsulent 
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Rational Vinduer A/S 

Projekt: Ordre- og leverancepraecision 

Delprojekt: Konstatering af udbytte ved nuvaerende traekvalitet 

Efterfolgende anfcrres generelle forhold og forudsaetninger for gennemferelse af 
målinger i relation t i l udbyttet ved anvendelse af nuvserende traekvalitet. 

Projektets formål er at reducere deltagende virksomheders kvalitetsomkostninger i 
relation t i l materialet 'trse' med 30-50%. 

For at konstatere denne reduktion, som er forskellen mellem udbyttet ved nuvaeren
de kvalitet i forhold til en specialkvalitet, er der gennemf0rt målinger i folgende 
virksomheden 

Velfac Vinduer A/S, Ringkobing 
Centrum Unica A/S, Struer 
Rationel Vinduer A/S, Sdr. Felding 
0mh0j Vinduer A/S, 0mh0[j. 

Målingeme omfatter konstatering af nuvaerende materialekvalitets udnyttelse. 

Metode 

For konstatering af nuvasrende udbytte er falgende gennemfart. 

Med udgang i et afgrsenset materialeparti er der gennemfort processtudie igennem 
hele produktionsprocessen omhandlende fölgende: 

1. Fastlasggelse af, hvilke komponenter der skal produceres. 
2. Konstatering af råtrsespartiets st0rrelse. 
3. Oplistning af procesforl0b. 
4. Gennemfcrrelse af procesforl0bet med konstatering af årsageme t i l frasortering 

etc. ved de respektive processer. 
5. Sammenfatning af resultateme. 

Ved beregningen af udbyttet indgår ud over råtraesspildet den merl0nandel, der 
relateres til de specifikke operationer. 
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Generelle fonidsastninger 

Ved gennemfOTclsen er der benyttet f0lgende produktionsinsatser og råtraespriser: 

Produktionsin kr. 120,00/time 

Råtraespriser incl. t0rring: 

Tykkelse 25 mm kr. 2.700,00/m^ 
Tykkelse 38 mm kr. 2.250,00/m^ 
Tykkelse 50 mm kr. 2.350,00/m' 
Tykkelse 63 mm kr. 2.850,00/m^ 

Den forholdsmsessige hcrje pris på tykkelsen 25 mm skyldes, at man kraever, at der 
kun må vaere et mindre antal friske knaster pr. lobende meter råtrae. 
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Rational Vinduer A/S 

Konstatering af udbyttet ved anvendelse af nuvserende trzekvalitet i Rationel Vindu
er A/S. 

Virksomheden er ordreproducerende, men producerer en vis mängde i standardele-
menter, som altid produceres som serieproduktion. 

Ved afkorteren produceres altid som til en serieproduktion, hvilket medfen-er, at 
der afkortes flere emner, end der er behov for i de tilfselde, hvor der ordreprodu-
ceres. Överskydende maengde henlsgges på mellemvarelager. 

Hvor der i produktionsforl0bet bliver kasseret så mange emner, at det nadvendige 
emneantal ikke opfyldes, suppleres fra anforte mellemvarelager. 

Måling af nuvserende traekvalitets udbytte 

Efterfölgende gennemgås de respektive målinger, som er anvendt for konstatering 
af udbyttet ved anvendelse af nuvaerende traekvalitet. 

1. Komponentvalg 

De producerede komponenter anvendes til vinduesfremstilling. 

2. St0rrelse af råtraespartiet der måles på samt dimensioner 

Folgende råtrassdimensioner anvendes: 

25 X 150 mm som fla^kkes til 2 sik. 25 x 73 mm samt 38 x 125 mm. 

Modtaget antal afkortede emner: 

1.008 emner (38 x 125) ~ 1.216 m + 50,4 = 1.266 m ~ 6,0 m̂  
955 emner (25 x 73) ~ 1.152 m -I- 48,0 = 1.200 m - 2.2 m̂  

I alt 2.466 m ~ 8.2 m̂  

Fraskaering ved afkortning (5 cm. pr. emne) 

Dimension 38 x 125 ~ 50,4 m 
Dimension 25 x 73 ~ 48,0 m 
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3. Procesforlab 

Procesforl0bet for produktion af vindueskarme er: 

3.1 Firkantkehling/flaskning/afkortning 
3.2 Laminering 
3.3 Profilkehling/tapning 
3.4 Småmaskiner 

3.5 Reparation. 

4. Gennemferelse af procesforlabet 

Efterfölgende gennemgås resultateme fra procesforlöbet: 

Ad 3.1 Firkantkehliiig/flaekning/afkortnmg 
Ved denne operation foretages ingen sortering. Det sikres, at det forudsatte 
emneantal er til stede. 

Ad 3.2 Laminering 

Materiale modtaget til laminering: 

1.008 emner (31,8 x 120 mm) ~ 1.216 m ~ 
955 emner (21,0 x 71 mm) - 1.152 m ~ 

I alt 

Frasortering 31,8 x 120 mm 21 x 71 mm 

Knaster 32,6 m 38,6 m 
Revner på fladside 2,4 m 15,7 m 
Harpikslommer 16,9 m 8,4 m 
Barkovergroninger 9,6 m 7,2 m 
Mekaniske råtraesskader 25,3 m 19,3 m 
Ikke renh0vlet fladside 4,8 m 16,9 m 
Ikke renhövlet kantside 70,0 m 
Blåsplint 8.4 m i 
Frasorteret i alt ( - 14%) 170,0 m (~ 9,2%) 106,1 m 

Nettoudbytte f~ 86%) 1.046.0 m 90.8%) 1.046 m 

5,8 m 

7.6 m' 
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Ad 3.3 Pronikehling/tapning 

Sammenliraet profd 

I 73 I 

25 

38 (råtraesmål) 
I 125 I 

Materiale modtaget til bearbejdning (lamineret) 

818 emner ~ 986,5 m ~ 94% af partiet. 

Differencen mellem nettoudbyttet og materialeme (1.046 - 986,5) modtaget 
til profilkehling/tapning, er henlagt på mellemvarelager. 

Modtaget maengde 986,5 m 

Frasortering: 

Revner på fladside 10,9 m 
Bearbejdningsfejl 1.2 m 
Frasorteret i alt 12,1 m 

Nettoudbytte 974.4 m 

Ad 3.4 Småmaskiner 

Ved disse operationer foretages ingen sortering. 

Ad 3.5 Reparationer 

Materialer modtaget til gennemsyn 808 emner ~ 974,4 m 
Frasorteret til reparation 329 emner 
Godkendte emner 59,2% ~ 479 emner 

På 329 emner foretages 416 reparationer - 1,3 rep./emne 

Tidsforbrug for reparation 18 timer x 120 = kr. 2.160,00 

Omkostning pr. reparation ^ ' ^ ^ = kr. 5.20 
416 
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5. Effektiv m^-pris 

Köbspris 38 X 125 2.250/m^ x 6,0 = 13.500,00 
K0bspris 25 X 150 2.700/m^ x 2,2 = 5.940,00 
I alt 8.2 m̂  - 19.440.00 

19 440 
Gennemsnitspris pr. = —^^-^ = kr. 2.370 8^ 

Frasorteret maengde: 

Afkortning 38 x 125 ~ 50,4 m ~ 0,24 m' - kr. 539,00 
Afkortning 25 x 73 ~ 48,0 m - 0,09 m' ~ kr. 243,00 
Laminering 38 X 125 - 170,0 m ~ 0,81 m' ~ kr. 1.819,00 
Laminering 25 x 73 - 106,0 m - 0,19 m' - kr. 536,00 
Profilkehling/tapning 12 m ~ 0.08 m' ~ kr. 181.00 
Frasortering i alt 1,41m' - kr. 3.341,00 

Nettoudbytte 8,2 - 1,41 = 6.8 m' 

Råtraespris frasortering kr. 3.341,00 
Reparationer kr. 2.160.00 
Kvalitetsomk. i alt kr. 5.501.00 

Effektiv råtraespris 
K0bspris 6,0 m' ä kr. 2.250 = kr. 13.500,00 
K0bspris 2,2 m' ä kr. 2.700 = kr. 5.940,00 
Reparationer kr. 2.160.00 
I alt kr. 21.600.00 

Effektiv m'-pris = - ^ i ^ = kr. 3.176.00 
6,8 

Effektiv råvarepris i forhold til indk0bspr. (̂ -̂ ^̂  2.370) x 100 _ -1-34 o% 
2.370 

I foranstående er ikke medregnet den tid, der medgår til bearbejdning af spild-
masngden. 

Ligeledes er der ikke medregnet materialeforbrug for reparationer. 

Kai Knstensen 
Chefkonsulent 



BILAGA 13 

1994.11.08 
kkr/man 

Rationel Vinduer A/S 

Projekt: Ordre- og leverencepraecision 

Udbyttekonstatering på specialleveret fyrretrae fra Nordsverige. 

Udbyttekonstateringen föregår på et parti fyrretrse med dimensionen 50 x 125. 

1. Komponenter 

Råtrseet anvendes til produktion af vinduesrammer. 

2. Råtraespartiets storrelse 

Partiet omfatler 1.562 m - 9 , 8 m^ eller 1.272 emner. 

3. Gennemforelse af produktionen 

3.1. Firkanthovling samt afkortning 
Materiale modtaget til firkanthovling og afkortning 
Kapningsspild 
Nettomangde efter kapning ~(98%) 

Frasortering efter afkortning: 
Arsag til frasortering 
Knastfejl 35 stk. 
Revner på bredside 39 sik. 
Mekaniske råtraesskade 8 sik. 
Ikke renhovlet bredside (tvasrkrumning) 66 sik. 
Ikke renhovlel smalside 2 sik. 
Blåsplint 3 stk. 
Bredsidekrumning 3 stk. 
I all 124 stk. 

Nettoudbytte efter frasortering (89,9%) 1.151 stk. 

1.562 m 
32 m 

1.530 m 

153 m 

- 1.404 m 
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4. 

3.2. Reparation 

Modtaget i reparationsafdelingen 1.151 stk. 

Reparation: 
Overkarme i alt 290 stk. 
Jet-melt reparation 229 stk. 
Spartling 38 stk. 
Vindridser 13 stk. 
Reparationer i alt 280 stk. 
Bundkarme i alt 283 stk. 
Jet-melt reparation 226 stk. 
Spartling 105 stk. 
Vindridser 13 stk. 
Reparationer i alt 344 stk. 
Sidekarme i alt 578 stk. 
Jet-melt reparation 425 stk. 
Spartling 14 stk. 
Vindridser 40 stk. 
Reparationer i alt 479 stk. 

Emner i alt 1.151 stk. 
Frasorteret ved reparation 30 stk. 
Netto efter reparation (87,6%) 1.121 stk. 

Reparationer i alt 1.103 stk. 
Tidsforbrug for rep. 24,8 t. x kr. 120 = kr. 2.976,-

2.976 

~ 1.404 m 

37 m 
1.367 m 

Omkostninger pr. reparation 
1.103 

kr. 2.70 

Effektiv m^-pris 

Kobspris 9,8 m^ x kr. 2.350,- = kr. 23.030,-

Frasorteret maengde: 
Kapningsspild 
Frasortering 
Frasortering ved reparation 
Frasortering i alt 

Råtraespris frasortering 1,4 x kr. 2.350 

Nettoudbytte 9,8 - 1,4 = 

32 m 
153 m 
37 m 

222 m 1,4 m^ 

kr. 3.260 

8.4 m^ 
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Effektiv m^-pris 
Kobspris 9,8 x kr. 2.350 
Reparationsomkostninger 
I alt 

Effektiv m^-pris = 26.006 
8,4 

23.030," 
2.976.-

26.006,-

kr. 3.095.-

Effektiv råvarep. iforhold til indkobsp. (3.095 - 2.350) x 100 
2.350 

-t- 31.7% 

5. Forskel 

Forskellen mellem nuvsrende råtrjeskvalitet og den specialsorterede kvalitet: 

Reparationsomk. 

Effektiv m^-pris 

Nuv. 
kval. 
i kr. 

5,20 

3.176 

Spec. sort. 
kval. 
i kr. 

2,70 

3.095 

Forskel 
i kr. 

2,50 

81 

Reduktion 
i % 

48% 

2,6% 

Kai Kristensen 
Chefkonsulent 
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