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o FORORD 

Ett stort tack till medförfattama till denna rapport och andra personer som deltagit i 
projektet. Arbetet har varit möjligt tack vare stöd från Arbetsmiljöfonden. 

Peter Klint, Jönköping i april 1994 

1 SAMMANFATTNING 

Arbetsmiljöproblem har i hög grad blivit produktionstekniska och kvalitetstekniska 
angelägenheter. För att lyckas med mål som mer rationell produktion och fungerande 
kvalitetssystem är en av grundförutsättningarna en ren och sund arbetsmiljö. 

En effektiv spånhuv för treaxliga numeriskt styrda överfräsar har konstruerats och testats 
på en MAKA KPF 552 årsmodell -92 med verktygs växlare. Endast bearbetning i plana 
ämnen har studerats. Huven klarar verktyg med maximal diameter på 160 mm. Testerna 
kördes i 16 mm MDF. Två CNC-program användes vid köming: ett för kantbearbetning 
och ett för spårfräsning. 

Följande krav låg till grund för konstruktionsarbetet: 

• En plan, aerodynamiskt väl utformad huv som skulle vara höj- och sänkbar för att 
klara verktygens variationer i längd. 

• Någon form av mekaniskt hinder skulle styra spånor och därom vid kantbearbetning. 
• En vändbar lösning skulle krävas, dvs huven skulle kunna anslutas både på 

höger och vänster sida eller framifrån. 

Resultatet blev en huv som fungerar enligt följande viktiga principer: 

1. Utsugning sker direkt över bearbetningspunkten. På så sätt utnyttjas verktygets 
fläktverkan. Ett verktyg med en diameter på 35 mm som snurrar med ett varvtal på 
18 000 varv/minut har en periferihastighet på ca 33 m/s. Detta skall ställas i relation 
till de knappt 20 m/s som vi har i anslutning till spånkanalen. Därför gäller det att 
orientera spånan rätt när den släpper verktyget. 

2. Huven är rörlig i z-Ied och möjliggör därför att den alltid ligger på ett konstant 
avstånd från materialet vid bearbetning. På så sätt styrs tilluftflödet och spånan 
hindras från att kastas ut. 

3. Spånhuvens inlopp är aerodynamiskt rätt utformat för att skapa ett så lågt 
strömningsmotstånd som möjligt. 

Olika försök genomfördes med huven. Vid fräsning med olika varvtal visade sig varvtalet 
10 000 varv/minut vara det mest gynsamma ur bullersynpunkt. Att notera är att en ökning 
av dB(A) från 87 till 90 dB(A) för örat upplevs som en dubblering av ljudstyrkan. 
Vid mätningar av vibration vid olika frekvenser erhölls det högsta värdet vid 12 000 varv, 
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vilket är värt att ha i minnet då motorhaveri eller onamrligt snabba förslitningar av 
verktygen uppstår. 

Den första och enklaste åtgärden för att angripa spån- och dammproblemen vid CNC-
fräsar är att börja med att minska övermånen på material som skall bearbetas. Om 
övermånen kan minskas från exempelvis 4 mm till 2 mm, så har man redan där halverat 
mängden spån och damm som kommer att alstras vid bearbetningen. 

Det är naturligtvis alltid enklare att redan i konstruktionsfasen av en ny maskin kunna 
påverka dess utformning så att alla de olika användarkrav som finns uppfylls. 

2 BAKGRUND 

I denna rapport presenterar vi en flexibel spånhuv för CNC-fräsar. Lösningen avser 
maskiner som redan finns i industrin, men vår förhoppning är att lösningen även skall 
utnyttjas vid planering och konstruktion av nya maskiner, eftersom man på så sätt uppnår 
både bättre och mer kostnadseffektiva resultat. 

I rapporten "Arbetsmiljöpåverkan i samband med produkmtveckling'71/ skriver 
Arbetsmiljöfonden: 

"Många arbetsmiljöpwblem kan härledas till olämpligt utformade maskiner, utrustningar 
och/eller produktionsprocesser. Arbetsmiljöproblem föranleder mänskligt lidande samt 
orsakar kostnader för individ, företag och samhälle. Ätt åtgärda brister efter ibruktagning 
är problematiskt. Många gånger far en kompromisslösning väljas där avkall görs både på 
arbetshygieniska och tekniska krav. Även ur ekonomisk synvinkel är det ogynnsamt att 
tillrättalägga arbetsmiljöbrister i efterhand 

Mot den bakgrunden framstår det som mycket angeläget att tillräcklig hänsyn tas till 
arbetsmiljöaspekter i planerings- och konstruktionsarbetet. Görs det på rätt sätt erhålls 
produkter som uppfyller högt ställda produktions- och arbetsmiljökrav till optimal 
kostnad". 

2.1 Dammproblemen i träindustrin 

Dammalstring och dammspridning är för träindustrin ett av de största problemen, både för 
produktionen och själva arbetsmiljön. Vid all bearbetning/avverkning bildas spånor och 
damm. Ogynnsamma bearbetningsdata tillsammans med felaktigt utformade spånhuvar 
medverkar till en dålig arbetsmiljö. Även teknikutveckling av t ex materialhantering vid 
maskiner försvåras eller rent av omöjliggörs på grund av det damm och spån som lämnas 
kvar efter en avslutad bearbetning. 

Arbete med lösningar på dammspridning har ägt rum under flera år vid Trätek. Resultaten 
från dessa projekt och de erfarenheter och kunnande som där skapats har legat till grund 
för detta projekt, vars mål har varit att klara dammproblemen vid CNC-styrda överfräsar. 
Numeriskt styrda fräsar har kommit in i branschen för att man på ett rationellt och 



kostnadseffektivt sätt skall kunna tillverka med precision i både korta och långa serier. En 
naturlig fortsättning i teknikutveckling är att på ett automatiskt sätt nu betjäna denna typ 
av maskiner där hela bearbetningsförloppet sköts och styrs automatiskt. 
Tekniskt så finns det ett flertal lösningar för automatisk betjäning som vi kan hämta från 
bl a verkstadsindustrin men för träindustrin kvarstår dock ett problem; dammet. Dammet 
orsakar problem för gripdon med vakuumsug. Även materialskador vid stapling, där 
spånor hamnar mellan arbetsstycken och orsakar tryckmärken på ytan, utgör ett problem. 

Problemet med damm på produkterna kan "lösas" mycket enkelt genom att ytan blåses ren 
med tryckluft. Men direkt hamnar man i nästa problem. Så kallad renblåsning med 
tryckluft är en av de största orsakerna till sekundär dammspridning och nya bestämmelser 
(lagar) för mängden damm i omgivande luft sätter stopp för denna lösning. 

Resultatet måste i stället åstadkommas genom att man för det första minskar 
dammalstringen vid bearbetningen genom att använda rätt verktygsdata m m. För det 
andra måste man ta hand om damm och spån när de är hanterbara, dvs direkt efter 
avverkning när spånan och dammet fortfarande befinner sig svävande. 

2.2 CEN-arbete och miljökrav 

CEN, "Comittée Européen de Normalisation", är den europeiska standardiserings
organisation som arbetar fram de standarder som skall gälla inom EU. Arbetet i CEN 
påbörjades 1986. De nya kraven på träbearbetningsmaskiner innebär att maskiner som är 
automatiska skall följa maskindirektivet 121 samt ett antal s k A- och B-standarder 73/. 
Kraven är betydligt hårdare när det gäller handmatade träbearbetningsmaskiner. De 
klassas av maskindirektivet som särskilt farliga och måste därför uppfylla de strängare C-
standarderna när det gäller säkerheten och förhållandena runt maskinen. Grunden till 
regleringen är de svåra olyckor som skett i träindustrin, både i Sverige och övriga 
Europa. Eftersom kraven nu kommer att vara lika för alla länder, kommer vi 
förhoppningsvis, på sikt, att få säkrare arbetsförhållanden. 

Standarderna kommer att styra utformningen av maskinerna. Kraven gäller både 
konstruktion av ingående maskinkomponenter, säkerhet, utformning av anslutningen till 
spåntransportsystem, dammspridning under särskilda förhållanden samt ljudnivån runt 
maskinen. Under vissa förhållanden är det omöjligt att klara uppsatta gränsvärden och då 
måste nivåerna uppges och varningsskyltar placeras på maskinen. Idag finns inga färdiga 
standarder, så exakt vad kraven kommer att innebära är ännu oklart. Säkert är dock att 
CNC-maskiner inte kommer att kunna betjänas och se ut på samma sätt i framtiden. Det 
förslag som finns idag innebär att total inbyggnad skall vara det enda tillåtna. 

Här är några exempel på krav som kommer att ställas på en manuellt betjänad maskin för 
att den skall få säljas inom EU. 

Damm Dammkoncentrationen mäts i mängden damm per volymsenhet luft och anges 
i mg/m^. Tillåten dammkoncentration fram till 1 juni 1994 är 3 mg/m^ i 
befintlig tillverkning och 2 mg/m^ vid nyinvestering eller ombyggnad. Efter 
detta damm gäller sänkta värden, 2 mg/m^ i befintlig verksamhet och 



1 mg/m^ vid nyinvesteringar eller ombyggnader. Danmihalten beräknas som 
ett medelvärde under en hel arbetsdag./4/ 
Lagförslag fmns som begränsar den tillåtna lufthastigheten i ett 
spåntransportsystem till 20 m/s. Lagförslaget iimebär också att tillverkaren 
skall vara skyldig att uppge tryckfallet över spånhuven för att anslutningen 
till spåntransportsystemet skall kunna beräknas och vara så effektiv som 
möjligt till minsta möjliga kostnad. 

Buller Maskinen måste bullerdeklareras om bullernivån överstiger 85 dB(A). Det 
finns standarder som beskriver hur detta skall gå till 151. 

Säkerhet Tillverkaren måste redan på konstruktionsbordet se till att maskinen kan 
användas på ett säkert sätt. Är detta ej möjligt skall skydd konstrueras på ett 
sådant sätt att maskinen inte går att använda utan. En maskin som kräver 
skydd får inte säljas utan detta även om kunden inte vill ha det. Som 
tillverkare eller representant för en tillverkare av maskiner är man också 
produktansvarig enligt produktansvarslagen. 16, 1, 8/. 

Om man studerar CENs maskindirektiv frapperas man av hur stor del av kraven som 
egentligen bygger på den humanistiska principen att en maskin skall utformas så att inte 
användaren skadas. Några exempel hämtade från maskindirektivet visar denna inställning. 

"Uppfyllande av maskindirektivets krav medför fler säkra maskiner och borde ge färre och 
mindre kostsamma produktansvarsmål. " B . 9. 

"Konstruktören skall ta hänsyn till att maskinen skall kunna hanteras utan fara". D . l l , 

"Förarplats skall konstrueras med hänsyn till ergonomiska principer... " D.3.2.1. 

"Styrsystem skall konstrueras och tillverkas så att det är säkert och tillförlitligt på ett sätt 
som förhindrar att en farlig situation ippstår. Det skall framför allt vara konstruerat och 
uppbyggt på ett sådant sätt att: 

- den kan tåla påfrestningar vid normal användning och yttre faktorer 
- fel i logik inte leder till farliga situationer." ANNEX 1: 1.2.1 

Även Arbetarskyddsstyrelsen har synsättet att utgå från människan och inte maskinen /9/, 
vilket följande citat belyser: 

"...Om arbetet upplevs som alltför tungt kan detta tyda på risk för överansträngning. 
Upplevelsen kan tjäna som vägledning i arbetet för en bättre arbetsmiljö... 

2.3 Motiv till att förbättra utsuget vid CNC-fräsen 

Arbetsmiljöproblem har i hög grad blivit produktionstekniska och kvalitetstekniska 
angelägenheter. För att lyckas med mål som mer rationell produktion och fungerande 
kvalitetssystem är en av grundförutsättningarna en ren och sund arbetsmiljö. Den egna 
strävan efter att ständigt förbättra sin miljö är också, tillsanmians med lagar och 
samhällskrav, motiv till att förbättra utsuget vid CNC-fräsen. De ekonomiska aspekterna 
är också viktiga. Genom att prissätta alla driftstörningar och tillverkningsfel som 



förorsakas av damm och spån ser man tydligt att en bättre miljö också är ekonomiskt 
lönsam. 

2.4 En tidig förstudie 

En förstudie /lO/ genomfördes under 1990. Den innebar ett par mycket enkla försök som 
tydligt visade att man med enkla metoder kan förbättra infångningsförmågan vid fräsning. 
Studien gjordes i fem steg (A-E) och bedömdes visuellt. En CNC-fräs med fasta verktyg 
användes vid förstudien. Fräsens ordinarie borstkrans ersattes av en plastring som vid 
körning befann sig ett par millimeter ovanför arbetsmaterialet. Resultaten av A-E var 
följande: 

A Med befintlig borstkrans kan man konstatera att mycket damm blir kvar på 
materialet och på arbetsbordet. 

B När borsten ersätts med en plastring ser man tydligt hur dammet hålls borta från 
materialet men hittar ut ur huven på grund av verktygets stora fläktverkan och det 
öppna rum som blir då verktyget befinner sig lägre än huven. 

C Ursprunglig borstkrans och en ram runt materialet. Mellan ramen och materialet 
bildas ett "spår", där dammet blir kvar eftersom borstarna inte förmår att lyfta upp 
det. Vid spårfräsning uppstår samma problem. 

D Med plastring och ram runt materialet blir resultatet mycket bra, inget damm i 
spåret och inget på materialet. 

E Vid delning av material blir däremot inte resultatet särskilt bra när den nya ringen 
används. 

3 REDAN KÄNDA FAKTORER I SAMBAND MED FRÄSNING I TRÄMATERIAL 

3.1 Erfarenheter om spånhuvens betydelse 

Spånhuvens betydelse för att minska dammspridningen och underlätta borttransporten av 
spån och damm har visats i tidigare teoretiska utredningar och praktiska prover /11, 12/. 
Med en aerodynamiskt riktigt utformad spånhuv kan man i det närmaste helt eliminera 
dammspridningen. Samtidigt uppnår man stora fördelar genom att belastningen på 
utsugningssystemet minskar genom sänkta luftflöden och lufthastigheter. En väl utformad 
huv skall samverka med verktygets fläktverkan och utnyttja denna som drivkraft för 
spåntransporten. Spåntransportsystemet behöver enbart transportera materialet, inte fånga 
in det. Ett visst undertryck måste alltid finnas i systemet för att kunna uppehålla 
transporthastigheterna. När det gäller bearbetning på ovansidan av ett arbetsstycke måste 
man dock se till att tillräckligt mycket luft ges tillträde till systemet. Anledningen till detta 
är att det är transportluften som skapar flödet i huven och med för små öppningar får man 
för litet flöde och med för stora öppningar inte tillräcklig hastighet. Det behövs ca 15 m/s 
för transport av avverkat material /13/. 

Vid kantbearbetning är det viktigt att få en så uppåtriktad luftström som möjligt. Detta kan 
lösas på olika sätt, t ex genom ett mekaniskt hinder, styrning av luftströmmen med 
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fixmrer eller med riktningsdämpande luftströmmar. Valet av lösning är namrligtvis 
avhängigt av vilken tillverkning som är aktuell. 

Att använda borst kring bearbetningspunkten minskar möjligheten att nå önskad 
lufthastighet, eftersom borsten släpper igenom luft, som omöjliggör undertryck i huven. 

För att klara dammavsugningen använder man oftast mycket stora luftflöden och höga 
lufthastigheter. Detta för med sig stora energikostnader, liksom onödigt höga bullernivåer. 
Det är inte ovanligt att man arbetar med lufthastigheter över 30 m/s i spånkanalema. En 
väl utformad huv innebär att 20 m/s kan vara tillräckligt och bidrar då till att hålla 
luftbehovet nere och det i sin tur sänker ljudnivån avsevärt. 

3.2 Egenskaper som påverkar dammalstringen 

Dammalstringen bestäms i huvudsak av arbetsstyckets egenskaper, verktygets egenskaper 
och av bearbetningsdatan. Materialet i arbetsstycket påverkar såväl typen av damm som 
den alstrade mängden damm. Dammalstringen påverkas också av materialets ftiktinnehåll, 
ytstruktur och arbetsstyckets stabilitet m m. 

Det är i huvudsak fyra egenskaper hos verktyget som påverkar dammalstringen: 

Eggskärpan. Slöa skäreggar har en sämre förmåga till ingrepp. Materialet nöts bort 
istället för att skäras bort. Man bör underhålla verktygen regelbundet. 

Rundgångsnoggrannheten. Kast innebär att skärarbetet blir ojämnt fördelat på 
skäreggama och vissa skär nöter bort material istället för att skära bort det. På så vis 
alstras mycket damm och eggarna förslits snabbt. Noggrannheten vid tillverkningen av 
verktyget och vid omslipning är viktiga faktorer för rundgångsnoggrannheten. 

Obalans hos verktyget, beror oftast på dålig rundgångsnoggrannhet, som på grund av 
centrifugalkraften ger utböjning av verktygsspindeln. Detta ökar kastet och därmed också 
dammalstringen. Varsam hantering av verktygen, noggrann rengöring och noggrann 
verktygsinspänning är förbättringar för en god rundgångsnoggrannhet. 

Antalet skäreggar avgör tillsammans med skärdata medelspåntjockleken vid bearbetning. 
Med mindre medelspåntjocklek erhålls mer damm. Vid en medelspåntjocklek under 0,1 
mm är ökningen markant. Det är alltså ur dammsynpunkt gynnsamt att arbeta med stor 
medelspåntjocklek. Följande parametrar påverkar medelspåntjockleken: 

Matningshastigheten. Högre matning ger större spåntjocklek. 
Verktygsdiametern. Minskad diameter ger större spåntjocklek. 
Antalet skäreggar. Färre skäreggar ger större spåntjocklek. 
Skärhastigheten. Lägre varvtal ger större spåntjocklek. 
Skärdjupet. Större skärdjup ger större medelspåntjocklek. 



Tabellen visar typiska verktygsdata vid CNC-fräsning och att man ofta arbetar med 
parametrar som ger alltför liten mecklspåntjocklek Lägre varvtal ger flera positiva 
effekter. Periferihastigheten minskar, spåntjockleken ökar och bearbetningsbullret minskar. 

Diameter 
mm 

Antal 
skär 

Matning 
m/min 

skär4jup 
mm 

varvtal 
r/min 

medelspän-
tjocklek 
mm 

matning/ 
skär 
mm 

kutterslags-
djup 
mm 

periferi
hastighet 
m/s 

150 2 6 2 6000 0.058 0.5 0,0004 47,1 

150 2 6 2 3000 0.163 1.0 0,0017 23,6 

100 2 6 2 9000 0,047 0.33 0,0003 47,1 

100 2 6 2 4500 0,095 0,67 0,0011 23.6 

80 2 6 2 12000 0,040 0,25 0,0002 50.3 

80 2 6 2 9000 0,052 0,33 0,0003 37.7 

50 2 6 2 18000 0.034 0,17 0,0001 47.1 

50 2 6 2 12000 0,05 0,25 0,0003 31,4 

25 2 6 2 18000 0,048 0,17 0,0003 23,6 

25 2 6 2 12000 0,071 0,25 0.0006 15,7 

3.3 Dammspridning 

Mängden alstrat damm kan och bör minimeras genom val av lämpliga skärdata m m. 
Trots detta kan man inte undvika att damm uppstår vid bearbetningen. För att uppnå en 
god arbetsmiljö är det nödvändigt att hindra detta damm att spridas från 
bearbetningsstället. 

Dammet sprids genom att det kastas och blåses bort från bearbetningspunkten. Det är 
lättare att med det tillgängliga luftflödet förflytta partiklar genom att blåsa än genom att 
suga. Förutom hastigheten och riktningen på kaströrelser och luftströmmar spelar även 
dammpartiklarnas storlek och fördelning en stor roll. Stora partiklar kastas långt av t ex 
ett verktyg, medan fina partiklar snabbt bromsas av luftmotståndet. Fina partiklar kan 
flyttas lång väg av svaga luftströmmar, medan grövre snart faller ner. Spridningen av 
dammet innebär med andra ord en sortering efter partikelstorlek. Kastlängden beror på 
verktygets periferihastighet och partikelstorleken. Blåslängden beror på verktygets 
fläktegenskaper (verktygets utformning) och övriga luftströmmar i verktygets närhet. De 
mindre partiklarna är de besvärligaste ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom de håller sig 
svävande. 

Spridningsriktningen bestäms av en kombination av verktygets geometri och förmåga att 
släppa ifrån sig spån och damm, spånhuvens aerodynamiska förhållanden samt pålagt 
luftflöde och -tryck. 
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Figur 1. Figuren åskådliggör att dammet förflyttas avsevärt längre genom hlåsning än 
genom sugning eller kast. Det är därför som det är så viktigt att placera 
utsuget rätt. Partikelstorleken har givetvis också stor betydelse för sug-, kast-
respektive blåslängden. 

Utanför maskinen påverkas danmispridningen främst av luftrörelserna i lokalen men även 
av luftftiktigheten. Hanteringen av detaljerna har en stor betydelse eftersom damm därvid 
sätts i rörelse. 

För danmispridningen inom maskinen och från maskinen har luftströmmar från verktyget 
och roterande maskindelar den största betydelsen. En riktigt utformad spånhuv respektive 
inkapsling av maskindel kan begränsa dessa luftströnmiar och utnyttja dem för infångning 
och borttransport av dammet. Huven utformas lämpligen efter det att man har studerat 
luftströmmar och kaströrelser. 

4 PROJEKTETS MÅL OCH UPPLÄGGNING 

4.1 Mål 

Detta projekt har finansierats av Arbetsmiljöfonden med målet att lösa spån- och 
dammproblemen vid treaxliga numeriskt styrda fräsar. Utgångspunkterna var: 
Dammhalten får inte överstiga 1,0 mg/m^ luft vid mätplatsema. Borttransporten av damm 
skall vara så effektiv att dammet inte skapar några produktionstekniska hinder samtidigt 
som tryckluftsblåsning kan elimineras. CNC-maskinerna skall delas upp i kategorier och 
avgränsningar skall göras, för att minimera antalet varianter på lösningar. Minst en huv 
skall finnas ute i industrin innan projektet är slutfört. 
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4.2 Samverkande kompetenser 

Kompetenser inom konstruktion, industridesign, aerodynamik och arbetsmiljö har 
tillsammans med teknisk personal från industrin, prototyptillverkare, återförsäljare av 
maskiner och Trätekpersonal arbetat med projektet. 

4.3 Projektupplägg 

Projektet har utgjorts av litteramrsökningar, maskininventering, konstruktions- och 
utvecklingsfaser, tillverkningsfas, försök, utvärderingar och förändringar. Provkörningar 
på referensföretag kommer att genomföras efter färdigställandet av denna rapport. 

4.4 Avgränsningar 

Arbetet inriktades på damm- och spånproblemen vid treaxliga numeriskt styrda överfräsar 
och endast vid bearbetning av plana ämnen. Detta innebär att point-to-point-maskiner inte 
har ingått i projektet. Däremot är mycket av de grundläggande principerna som här 
redovisas de samma för att lyckas med utsug även vid denna maskintyp. 
Begränsningar för verktygsdiameter sattes till maximalt 160 mm. 

5 FÖRSTUDIE 

5.1 Litteratursökning 

En litteramrsökning genomfördes i följande databaser: Labordoc, Compendex, Nioshtic, 
Arbline och Cisilo. Sökorden var CNC-maskiner/fräsar, spånhuvar/kåpor. Den enda 
nämnvärda litteratur som hittades var en artikel från National Institute for Occupational 
Safty and Health, Cincinnati, Ohio USA /14/. Där har man genomfört ett 
utvecklingsprojekt om spånhuvar till CNC-fräsar. Man presenterar en lösning som bygger 
på att luftstrålar blåses nedåt vid bearbetning för att innestänga spån och damm i huven. 
Lösningen är tekniskt avancerad och risken för driftstörningar bedöms vara betydande. 

5.2 En tidig prototyp 

Under våren -92 byggdes en produktionscell för automatisk och kundorderstyrd 
tillverkning av köksluckor i Träteks lokaler, Jönköping /15/. Cellen bestod bl a av en 
CNC-styrd fräs som utförde fräsarbetet på köksluckorna. Efter köming var arbetsstyckets 
yta belagd med så mycket spån att robotens gripdon, utrustat med sugkoppar, inte kunde 
lyfta materialet. Därför utarbetades en spånhuv anpassad för den tillverkning som var 
aktuell. Huven skulle klara både kantbearbetning och bearbetning på köksluckans 
ovansida. Resultatet blev en cylindriskt utformad huv med en innerdiameter på 180 mm 
för att klara den slipskiva på 150 mm som skulle användas. Huven bestod av två 
huvuddelar: En fast, cylindrisk del, som utgjorde själva huven och som under 
bearbetning befann sig på ett litet avstånd ovanför arbetsmaterialet. Vid kantbearbetning 



12 

kompletterades huven med en rörlig halvcirkelformad spånskärm för att täcka den 
annars öppna sidan. Spånskärmen hade till uppgift att stoppa spånor som gick i oönskad 
riktning samt att styra dem upp mot utsuget. 

Figur 2. Den tidiga prototypen togs fram för att lösa ett akut problem i ett annat 
projekt i Träteks regi. 

Den rörliga delen kunde förflyttas upp och ner med hjälp av en pneumatisk kolv som 
styrdes med hjälp av en M-funktion (M=maskin) i styrprogrammet. Den kunde också 
rotera och styrdes då i sin rotation med hjälp av en bladfjäder som låg an mot 
arbetsmaterialet (köksluckan). Syftet var att halvcirkeln skulle täcka utsidan vid 
kantbearbetning och på så sätt hindra spån från att spruta ut. När sedan ett hörn av 
arbetsmaterialet nåddes styrdes halvcirkeln av blad^ädem, vred upp sig och placerade sig 
i läge för körning på nästa kant. 

Med huven uppnåddes önskat resultat, det vill säga damm och spån fångades in och 
transporterades bort via utsuget. Kvar lämnades ett bearbetat material som var i det 
närmaste fritt från damm och spån, vilket var en förutsättning för att kunna hantera 
köksluckorna med den utrustning som var kopplad till produktionscelien. 

I konstruktionslösningen fanns ett antal begränsningar. På grund av styrningen av 
halvcirkeln för kantbearbetning var man tvungen att alltid påbörja och avsluta operationen 
i samma hörn. Man var också tvungen att alltid fräsa i samma riktning (i detta fall 
medmatning). Ingen möjlighet fanns till kompenserande rörelse i z-led (upp och ned) på 
grund av huvens konstruktion och infästning på maskinen. Detta innebar att alla verktyg 
måste finna ett gemensamt nollplan för att huven vid fräsning skulle kunna befinna sig på 
ett konstant avstånd i förhållande till arbetsmaterialet. Projektet visade hur svårt det är att 
få alla verktyg i ett gemensamt nolläge. 
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Figur 3. Huven i arbete 

5.3 Studier av spånsprut 

Provkörningar genomfördes hos Carstens AB i Bankeryd. Körningarna vid denna maskin 
avsåg studier av spånsprut, kastriktningar, mäta lufthastigheter m m, men även att 
klargöra hur stor betydelse bordets utformning har, dvs om det är skillnad på helt bord 
och balkar ur infångningssynpunkt. 

Resultatet från provkörningarna kan sammanfattas på följande sätt. Den bearbetning som 
förorsakar störst problem är den som görs på kanten och då företrädesvis underkanten då 
det avverkade materialet kastas nedåt under bearbetningen. Med helt bord eller fixtur blir 
infångningsresultatet avsevärt bättre. Under försöken monterades ett provisoriskt 
kastskydd på huven. Rätt monterat förbättrade det infångningen av damm betydligt. 
Genom allra minsta springa på "fel" ställe fick spånsprutet en oönskad riktning. 

5.4 Maskininventering 

En maskininventering har genomförts med syfte att kunna kategorisera maskinerna som 
fmns ute på marknaden. Mellan 200 och 250 stycken CNC-fräsar finns ute i svensk 
träindustri. Syftet med inventeringen var att kunna sortera maskintyperna och 
variationerna i utförande i ett mindre antal grupper och på så sätt få en överblick över 
behovet av olika lösningar för spånhuvar och infästningar. Indelningen i grupper visade 
sig vara svår, eftersom det fmns ett stort antal variationer som inte alldeles enkelt låter sig 
generaliseras. 
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Även maskiner som enligt typbeteckningen är samma kan skilja sig åt på grund av 
årsmodell eller företagsspecifika önskemål om extrautrusning m m. Genom en grov 
generalisering kan man dock säga att den typiska CNC-fräsen ser ut som följande: 

Parallellt monterade spindlar. 
Utsugning sker via separat kanal. 
Uppläggningsytan består av en rasterplatta. 
Bordet är rörligt i Y-led och spindlarna i X- och Z-led. 
Spindlarna är fast bestyckade med verktyg. 

Maskininventeringen redovisas i bilaga 1. 

5.5 Inventering av alternativa spånanslutningar 

En inventering gjordes av möjliga anslutningssätt från maskinens spånkanal till 
anslutningen på spåntransportsystemet. Beroende på maskintyp och bearbetning så kan 
något av förslagen i bilaga 2 vara intressant. Där presenteras också en bedömning av för-
och nackdelar vid respektive anslutningstyp. 

Vid nya maskiner förbättras prestandan för rörelsehastigheten hela tiden. Från att tidigare 
har legat på maximalt ca 20 meter/minut klarar allt fler maskiner 60-100 meter/minut. 
Detta kan ha en avgörande roll för vilken anslutningsanordning som skall väljas. 

6 FÖRUTSÄTTNINGAR 

6.1 Maskinfakta 

Samtliga tester genomfördes på en MAKA KPF-CNC-552 av årsmodell 1992. Fräsen är 
rörlig i X-, Y- och Z-axel och har trumverktygsväxlare med plats för åtta olika verktyg 
med upp till 100 mm i diameter (120-60 mm, om de är sorterade). Steglöst varvtal upp till 
18000 varv/minut och med matningshastigheter på upp till 15 meter/minut. 

Uppläggningsbordet är utrustat med balkar av aluminium som på ovansidan är försedda 
med vakuumsugkoppar. Vakuumtillförseln sker genom balkama. 

Styrningen av maskinen sker med CNC-styming HK 785 från Heckler & Koch. 
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Figur 4. Peter Klint vid MAKA-fräsen som användes vid försöken 

Figur 5. Styrpiilpet. 
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6.2 Material 

Testerna kördes i 16 mm MDF (Medium Density Fiberboard). Dammspridningen är 
störande och risken för allergier och kontakteksem betydande vid arbetsplatser där MDF 
används. MDF är också ett material som ökar i användning och är vanligt förekommande 
1 samband med fräsning i CNC-maskiner. 

6.3 Verktyg 

En målsättning vid projektet var att uppnå en effektiv utsugning av spån och damm vid 
bearbetning med fräsar, borrar, sågblad och slipskivor. 

Någon inventering av verktygsfloran vid CNC-maskiner har inte gjorts. Egna iakttagelser 
och information från maskin- och verktygsleverantörer visar att flertalet fräs- och 
borrverktyg har en diameter inom intervallet 4-80 mm. Större fräs verktyg och 
cirkelsågsblad används endast i undantagsfall. Slipskivor har oftast större diameter än 80 
mm men är inte vanligt förekommande. 

Mot bakgrund av detta utformades den nya huven till verktyg med en diameter på upp till 
80 mm. Med enkla handgrepp skulle den också kunna användas för verktyg upp till 160 
mm. Då kan man dock inte ställa lika höga krav på effektiviteten. 

Följande verktyg användes vid provkörningarna: 

Pinnfräs 18 mm med två hårdmetallskär. 
Profilfräs 35 mm med hårdmetallvändskär, ett skärande stål. 
Dubbelradiefräs 24 mm med två hårdmetallvändskär. 

6.4 Bearbetningsförhållanden 

I en CNC-styrd överfräs utförs många olika bearbetningar. Följande förhållanden har 
beaktats: 

1. Arbetsstyckets form 
Utvändig kantfräsning 
Invändig kantfräsning (urtag) 

- kurvor med konvex form 
- kurvor med konkav form 

2. Verktygsbetingade 
Spårfräsning 

- genomgående spår 
- spår med botten 

Kantprofilering 
- slät kant 
- profilerad kant 
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Borrning 
- genomgående hål 
- hål med botten 

Sågning 
- spårsågning (med vertikal axel) 

3. Arbetssätt 
Matningsriktning 

- medfräsning 
- motfräsning 

Verktygsrotation 
- medurs 
- moturs 

6.5 CNC-program 

Två CNC-program användes vid körningarna. Ett program för kantbearbetning och ett för 
spårfräsning. För att kunna styra avverkningen kompenserades nollpunkten vid varje 
körning. Detta innebär att en kalibreringsavverkning först genomfördes vid varje nytt 
ämne. Sedan kunde avverkningsmängden vid kantbearbetning styras exakt genom att 
nollpunkten försköts till önskat läge. Programmen gjordes så att kantbearbetning skedde 
såväl på ytterhöm som i innerhörn. Profilfräsningen genomfördes som en slinga för att vid 
körning avverka så mycket spån som möjligt. 

Figur 6. Här visas hur provarbetsstyckem såg ut vid bearbetningen. Streckmarkeringen 
visar hur bearbetningen kördes. 
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6.6 Lufthastigheter 

MAKA-fräsen var försedd med en spånanslutning med 0 160 mm. Maskinleverantören 
föreskriver en lufthastighet vid anslutningsstosen på minst 25 m/s, helst 30 m/s. Detta 
innebär ett luftflöde på ca 1 800-2 220 m^/h. 

Lufthastigheten i anslutande kanal (0 160 mm) till spånhuven bestämdes högst få uppgå 
till 20 m/s, dels pga den ekonomiska besparing det innebär att jobba vid låga hastigheter, 
dels det internationella standardiseringsarbetet som pågår, där man ställer nya krav på 
nytillverkade maskiner. Ytterligare en faktor som påverkas av höga lufthastigheter är 
bullernivån. 

6.7 Mätutrustningar 

6.7.1 Gravikon 

Vid försöken användes en mämtrustning av samma slag som den som används i Tyskland 
för dammätningar och som kan komma att bli aktuell när gemensamma regler för 
arbetsmiljömätningar inom EU skall eftersträvas. Mätutrustningen är uppbyggd på så sätt 
att ett luftflöde på 22,5 mVh sugs genom ett filter med en diameter av 150 mm och en 
hastighet av 1,25 m/s. Utrustningen går att använda till både mätning av totaldamm (VC 
25 G) och mätning av fmdamm (VC 25 F). 

Figur 7. Gravikon mätutrustning. 
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6.7.2 Våg 

Den våg som utoyttjades i försöken har en upplösning på 0,001 g inom mätområdet 
1-6 kg. Noggrannheten i mätningarna gjordes med två decimaler. Vågen har endast 
använts för jämförande mätningar. 

6.7.3 Dammätningskanal 

Ett spirorör med diametern 400 mm och längden ca 2 500 mm utgjorde mätkammare för 
att mäta insamlad mängd damm vid fräsning. Inne i röret placerades en filterstrumpa som 
fästes på ett anslutningsrör. Från ena sidan av mätkanalen gick anslutningen till 
spåntransportfläkten med diametern 180 mm och från andra sidan gick anslumingen till 
spånhuven på fräsen med diametern 160 mm. Mängden damm som spånhuven lyckades 
fånga in vid körningar samlades i strumpan. 

"V 
Från 
fräshuv 

Figur 8. Dammätningskanalen. 

Figur 9. Översikt över dammätningskanalen. Till höger anslutningskanal och spånhuv. 
Eftersom dammätningskcoialen fångar ipp dammet är sugsidan, t v, fiifi^ån 
damm och spån 
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Figur 10. Figurerna 9 och 10 är tagna då maskinen och spånsuget är avstängda, därav de 
hängande slangarna. 

Figur 11. Göran Misshagen tar ut fllterpåsen för infångning av damm 



21 

7 HUVEN 

7.1 Grundläggande principer för konstruktionen 

Följande grundkrav fanns för konstruktionsarbetet: 

En plan, aerodynamiskt väl utformad huv som skulle vara höj- och sänkbar för att klara 
verktygens variationer i längd. 

Någon form av mekaniskt hinder skulle styra spånor och damm vid kantbearbetning. 

En vändbar lösning, dvs huven skulle kunna anslutas både på höger och vänster sida eller 
framifrån. 

Resultatet blev en huv som ftingerar enligt följande viktiga principer: 

1. Utsugning sker direkt över bearbetningscentrum. På så sätt utnyttjas verktygets 
fläktverkan. Ett verktyg med en diameter på 35 mm som snurrar med ett varvtal på 
18 000 varv/minut har en periferihastighet på ca 33 m/s. Detta skall ställas i relation till 
de knappt 20 m/s som vi har i anslutning till spånkanalen. Därför gäller det att orientera 
spånan rätt när den släpper verktyget. 

2. Huven är rörlig i z-led och möjliggör därför att den alltid ligger på ett konstant 
avstånd från materialet vid bearbetning. På så sätt styrs tilluftflödet och spånan hindras 
från att kastas ut. 

3. Spånhuvens inlopp är aerodynamiskt rätt utformat för att skapa ett så lågt 
strömningsmotstånd som möjligt. 

Vo 

V O . I - V o 
V-0X)5-Vo 
V 0 . 0 2 . V o 

HaBtighetsproHler vid cirkulära sugöppningar med olika form. 
1. Enkelt rör. 2. Medfläna. 3. Med tratt. 

Figur 12. Hastighetsfördelningen vid några olika utformningar av en utsugsöppning. 

Den konstruerade huven ger två alternativ för infångning av spån och damm vid 
kantbearbetning; med eller utan sidoridå. Om man väljer alternativet att inte använda 
sidoridå kan huvinloppet utformas med ett brätte (se bilden nedan). Här ges de bästa 
aerodynamiska förutsättningarna för tilluften. Vid kantbearbetning kastas spånan ut utanför 
utsuget av verktyget, men med hjälp av tilluften så vänder spånan och följer med in i 
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utsuget. Denna konstruktion är lämplig då bearbetningen till stor del sker som 
spårfräsning, borrning m m. 

— 

Figur 13. Kantbearbetning utan sidoridå med huvinlopp med brätte. 

Om man istället använder sidoridån så kastas spånan in i ridån och tappar fart varefter 
tilluften tar med sig spånan ut i utsuget. Där sidoridån glipar passerar vissa spånor ut och 
tas inte med i utsuget beroende på att fläktverkan från verktyget är större än kraften i 
utsuget. Denna konstruktion är lämplig vid profilfräsning av kanten, särskilt vid stor 
tjocklek på arbetsstycket. 

Figur 14. Infangning av spån och damm med sidoridå 
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Borst i inloppet på ett utsugningsdon medför diffusa och okontrollerbara luftgenomsläpp 
vid tilluftflödet. En fast ring som vid en arbetsoperation placeras på ett bestämt avstånd 
från materialet ger fullständig kontroll över vilka vägar tilluftflödet tar. Detta innebär att 
man med en fast ring kan orientera tilluftflödet så att det alltid passerar området där 
spånan befinner sig och därför tar den med sig. 

n h n 

Figur 15. Borst i inloppet på utsugningsdonet ger ett okontrollerat lifitillflöde. 

Figur 16. Fast ring ger kontroll över lufttillflödet. 

7.2 Teknisk beslu'ivning och funktion 

För att lyckas med utsug vid CNC-fräsar skall de tre grundläggade principerna som 
nämnts ovan följas. En huv till en CNC-fräs utformas då enligt följande. 

Gemensam för alla utsug blir inloppet på själva spånhuven och principen för hur huvens 
insättning i förhållande till arbetsstycket åstadkoms. Däremot blir spånkanalen ner till 
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bearbetningsområdet maskinspecifik beroende på att det tillgängliga utrymmet för kanal 
och styrning varierar från maskin till maskin. Spånkanalen kan placeras på någon sida om 
motorn eller framför denna. I och med detta blir även infästningen för hela paketet 
maskinspecifikt. 

Nedanstående text tydliggörs även i figur 20. 

Kring bearbetningscentrum placeras en fast ring som får sitt fäste antingen i spånkanalen 
eller i maskinkapslingen. Innanför den fasta ringen monteras en rörlig ring i z-led (upp 
och ned) som tätar mot dess väggar. Styrningen för rörelsen i z-led fås genom att ringen, 
monterad via en anslumingsplatta, löper i ett gejdsystem på spånkanalens yttersidor. 
Gejderna är i sin tur kopplade via en wire för att kompensera rörelsen i maskinens z-led 
vid fräsning. Inuti innerringen placeras en luftkona som utformas på ett aerodynamiskt 
riktigt sätt, det vill säga väl rundade inlopp. Luftkonan kan anpassas till fräsningen och 
verktygen. Den är med andra ord lätt att byta ut. Vid fräsar som saknar verktygsväxlare 
kan man tänka sig att gå så långt att det i stort sett fmns en anpassad luftkona för varje 
verktyg som används i fräsen. I samband med verktygsbyte så byts även luftkonan ut. Vid 
fräsar med verktygsväxling anpassar man luftkonan för den verktygsuppsättning som 
kommer att användas vid arbetstillfället. 

Figur 17. Huven fiirdig att montera i fräsen. 
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Som ett komplement till huven kan man montera en extra ridå som är ett mekaniskt hinder 
för spånsprutet vid kantbearbetning. Denna ridå får sitt fäste i en tunn ring utanför den 
fasta ringen. På den mnna ringen monteras en ridå som består av slitsad polyuretanplast. 
Ridåringen löper på gejdstängema med hjälp av ett par glidskor och skall alltså kunna 
befmna sig i två ytterlägen, "av" eller "på". Ridåringens upp- och nedrörelse sköts med 
hjälp av en pneumatisk kolv vars impulser integreras i programstymingen via en M-
ftmktion (maskin). För att detta skall vara möjligt krävs tillgång till en extra M-funktion 
som styr en trycklufts ventil. Vid kantbearbetning ger programmet impulser till ringen om 
att inta "på"-läget och ringen går ner som ett mekaniskt skydd på den annars öppna sidan. 

Figur 18. Huven ses här i arbete, dock utan ridåring. 

Styrningen av huven via wirefunktionen erhålls genom att infästningen görs dels på den 
rörliga delen av maskinen, dels på en fast del av maskinen (se bilden nedan). Vid 
omställning i z-riktning höjs eller sänks den rörliga z-balken på maskinen. Då balken 
sänks minskar avståndet mellan arbetsstycket och fräsaggregatet och rörelsen i huven 
kompenseras genom att wiren dras ut ur wirehylsan och överför rörelsen till fästet för 
spånhuven. På så sätt uppnås ett konstant avstånd mellan huv och material. Funktionen 
har testats på MAKA-fräsen. Före fräsning eller vid byte av materialtjocklek ställs 
önskvärd position för huven in med hjälp av graderad skala och justerskruv så att det 
överensstämmer med materialtjockleken. 
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1 

Figur 19. Skiss över wirestyming. Konsolen (1) monteras på vänster sida om den vertikalt 
rörliga balken. Fästet (2) monteras på vänstra sidan av den fasta balken Fästet 
(3) monteras på chassiet i fräsaggregatet. Fästet (4) monteras vid gejdstångens 
(-stängemas) övre ände. Vid omställningar i z-riktningen höjs eller sänks den 
vertikalt rörliga balken Då balken höjs ökar avståndet mellan arbetsstycket och 
fräsaggregatet. Samtidigt minskar avståndet mellan (1) och (2), varvid wiren 
siguis in i wirehylsan och tvingar ned fästet (4). Plastringens (5) vertikala läge 
förblir då konstant. Plastringens höjd över iq?pspänningsbordet kan justeras 
med ratten (6). 

7.3 Beskrivning av spånhuv anpassad till MAKA KPF 552 årsmodell -92 med 
verktygsväxlare 

Siffrorna hänvisar till figur 20. 

Spånkanalen (1) monteras till höger om spindelmotorn, på kapslingens insida, ungefär på 
samma ställe som originalkanalen. Öppningen i kapslingens bottenplåt skärs upp så att den 
nedre änden av spånkanalen går fritt genom plåten. 
Tätningslocket (2) ersätter det vid spindelmotorn fästade befintliga runda locket. Den 
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vertikala plåtkanten på locket förses med en tätningslist som tätar mot kapslingens 
bottenplåt då spindeln står i sitt arbetsläge. Tätningslocket skall med minsta möjliga spalt 
ansluta till spånkanalen (1). Det skall dock medge den vertikala rörelsen hos 
spindelmotom. Lockets sidoväggar skall ligga i plan med spånkanalens sidoväggar. 

På undersidan av kapslingens bottenplåt monteras yttersvepet (3) koncentriskt med 
spindeln, och med 90°-öppningen riktad åt höger. 

Styrningsringen (4) med hållarplatta och gejdstänger monteras i gejderklossarna på 
spånkanalens (1) sidor, och justeras så att styrringen blir koncentrisk med yttersvepet (3). 
Styrningsringen (4) har i överänden en horisontell fläns. Vid denna fläns fästs en 
tätningslist som med lätt anliggning tätar mot yttersvepets (3) insida. Styrningsringen skall 
vara lätt rörlig i vertikal led ca 65 mm. Till stymingsringens hållarplatta monteras 
spånledaren (7). Spånledarens vertikala sidoplåtar skall i den främre änden ansluta till 
utsidan av yttersvepet (3). De skall dessutom löpa fritt på insidan av spånkanalens (1) och 
tätningslockets (2) sidoplåtar. Inuti styrningsringen (4) monteras luftkonan (5). Denna 
består av en plastring med väl avrundad instyrningskant i nederänden och med konisk 
insida. Luftkonan (5) skall vara lätt att byta ut för att enkelt kunna anpassas till akmell 
verktygsdiameter. 

I utrymmet mellan yttersvepet (3) och styrringen (4) monteras ridåhållarringen (6) med 
hållarplatta och gejderpelare, vilka är lätt rörliga vertikalt utefter gejdstängerna. 
Ridåhållarringen (6) skall normalt sitta i sitt övre läge, men skall vid behov kunna sänkas 
ned ca 60 mm i förhållande till stymingsringen (4). Denna relativa rörelse åstadkoms av 
en luftcylinder, monterad mellan gejdstängerna och gejdpelarna. Till ridåhållarringen (6) 
är en flexibel ridå av dubbel, slitsad polyuretanplast fäst. 

Luftkonans (5) undersida skall vid bearbetning befinna sig på ett konstant avstånd över det 
bearbetade materialet, oberoende (inom vissa gränser, ca 40 mm) av verktygens 
"nollplan". Detta åstadkoms genom att gejderstängernas överändar kopplas till ett fast 
plan. En ställbarhet i det fasta avståndet skall medge inställning för olika 
materialtjocklekar. 

Den här beskrivna utsugsanordningen kan förenklas för de fall maskinerna inte är försedda 
med verktygsväxlare. Då kan spånkanalen (1), tätningslocket (2) och yttersvepet (3) 
utföras i ett stycke. Utsugsanordningens konstruktion medger även att den kan monteras 
valfritt på höger alternativt vänster sida av spindelmotorn, eller på dess framsida. 

Styrningsringens (4) innerdiameter är ca 180 mm. Detta medför att verktyg med upp till 
ca 160 mm diameter kan användas. Då kan dock ingen, eller endast en mycket tunn 
luftkona användas, vilket minskar utsugningsanordningens effektivitet. För verktyg med 
diametrar på upp till ca 80 mm uppnås god effektivitet med hjälp av väl utformade 
luftkonor. 

Huven har en anslutningsdiameter på 160 mm. Med en lufthastighet på 20 m/s blir 
luftflödet 1 450 mVh. 



28 

Figur 20. Skiss över huven. 
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Figur 21. Styrring med hållarplatta och gejdstänger möjliggör rörelsen i z-led (4). 

Figur 22. Ridåhållarring med hållarplatta och gejdpelare (6). 
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Figur 23. Utbytbar lifikom (5). 

7.4 Beräkning av erforderlig verktygslängd 

Huvens konstruktion ställer krav på vissa verktygslängder. För att beräkna den 
erforderliga verktygslängden kan följande formel användas: 

L Minimum verktygslängd från referensplan (se bild) 
Hn,in Huvens minsta höjd dvs fiillt ihoptryckt 
Vp Verktygsspetsens önskvärda läge under bearbetning i förhållande till ovansidan på 

det bearbetade materialet 
S Spalt mellan material och huv 

L = H,i„ + Vp + S 
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Figur 24. Chuck och verktyg till maskin 

Exempel 
Den minsta verktygslängden (L) skall beräknas för en bearbetning. Ett urtag skall fräsas 
med en pinnfräs i ett 2 2 mm tjockt material. Från ovansidan av materialet låter vi 
pinnfräsen arbeta sig ned 2 4 mm genom arbetsstycket, vi har alltså en marginal på 2 mm. 
När den nya spånhuven är fullt ihoptryckt mäter den 8 0 mm. Önskvärt är att under 
bearbetning ha en spalt mellan material och huv på 2 mm. Vi kan beräkna följande: 

TT _ 
'^min 

v„ = 
80 mm 
2 4 mm 
2 mm 

L = H„i„ + Vp + S = 80 + 2 4 + 2 = 106 nrni 

Vi kan konstatera att verktyget måste vara minst 106 mm långt (mätavstånd, se bilden 
ovan). 
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7.5 Varianter och infästningar 

Huven utformas och varieras med hänsyn till maskintypen. Utrymmet som finns att 
förfoga över varierar vid olika maskiner. Även maskinens utförande är avgörande för 
såväl varianten på utformning som för valet av infästning. För en maskin som inte har 
verktygsväxling kan till exempel antalet detaljer reduceras genom att de görs i ett stycke. 
Befintliga infästningspunkter, där original huven varit infästad, skall naturligtvis utnyttjas 
för infästning av en ny huv, där så är möjligt. 

8 DESIGN OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Det är ur användarsynpunkt önskvärt att förbättrmgen inte enbart blir teknisk utan att 
den även ökar användbarheten och tillgängligheten på maskinen. För att systemet som 
monteras på den befintliga maskinen skall fiingera bör det utformas så att användaren lätt 
förstår att använda och utnyttja det. Det är viktigt att utförandet, utformningen, av 
systemet anpassas till den befintliga maskinen så att man inte upplever det som en 
anordning som monterats på maskinen för att avhjälpa en "brist", även om detta är fallet. 
Den eftermonterade detaljen måste ha samma kvalitet och stil - image - som den maskin 
som skall bära detaljen. 

8.1 Reglage 

Det är viktigt att de reglage som skall användas utformas så att de blir begripliga och 
enkla att använda. Gör gärna handtag och vred kraftiga och lätta att komma åt. Tänk på 
att handen har en viss storlek och behöver utrymme vid t ex vridning av vred. Den 
rörelse som skall utföras för att åstadkomma påverkan på systemet bör vara logisk, dvs 
skall en detalj höjas bör rörelsen utföras uppåt och skall detaljen sänkas bör rörelsen 
utföras nedåt. 

8.2 Skyltar och märkning 

De skyltar som används bör göras tydliga och med logiska symboler och text. Man bör 
använda den för branschen gängse märkningen. 

När det gäller skalor m m bör man tänka på vad syftet med skalan är. Är syftet att ställa 
in tjockleken på ett skivmaterial kan det vara lika effektivt att använda referenser, dvs en 
bit av en skiva, som att uppge ett mått. Ge inte onödigt snäva toleranser. Det är 
förmodligen inte relevant med 1 /100 mm vid bearbetning av en MDF-skiva. Lika lite är 
det relevant att ange mått med dessa snäva toleranser. Detta oavsett om maskinen klarar 
det eller ej. Sätt alltid det förväntade resultatet i relation till instruktionen. 
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8.3 Manöverdon 

Anvisningarna i maskindirektivet 121 säger bl a att manöverdon skall vara: 

klart synliga och identifierbara och märkta på lämpligt sätt där det är 
nödvändigt, 

placerade så att maskinen kan användas säkert utan tvekan, tidsförlust eller risk 
för missförstånd, 

konstruerade så att manöverdonets rörelse överensstämmer med dess verkan. 

Vidare menar man att manöverdon skall vara utformade med hänsyn till ergonomiska 
principer så att placering, rörelse och manövermotstånd är förenliga med den funktion 
som skall utföras. 

8.4 Färgsättning 

Man kan med relativt enkla medel påverka systemets utseende med hjälp av t ex färg. 
Man bör namrligtvis följa de färgprogram som grundmaskinen har och även använda sig 
av de gängse färgkoder som branschen använder för t ex varning. Man kan med fördel 
skilja ut de olika grunddetaljema i systemet, så att t ex stativdelar får en färg och rörliga 
delar en annan. Man bör tillse att märkningsskyltar utformas så tydligt som möjligt och då 
välja symboler och typografi som underlättar läsbarheten och förståelsen. 

Vid den akmella CNC-överfräs från MAKA är det lämpligt att de fasta komponenterna, 
dvs de detaljer som inte skall justeras inom ramen för användandet, färgsätts i den gröna 
färgen som maskinen i övrigt har. Evenmella kåpor bör då ges den ljusa färg som 
maskinens egna kåpor har. Reglagen bör få sin speciella färg för att framstå tydligt för 
användaren. 

9 MÄTNINGAR 

9.1 Mätning av dammemission 

Mätningar av dammemissionen genomfördes med den befintliga huven med borst innan 
den monterades ned och ersattes av prototyphuven. 

För att veta exakt vilken mängd som avverkas och fångas in via utsuget genomfördes 
följande: Före varje mätning tömdes och rengjordes filterstrumpan i mätkanalen. Strumpan 
vägdes och monterades på anslutningsröret med hjälp av en slangklämma. Evenmellt 
damm och spån som låg kvar i anslutningsslangen mellan huven och mätkanalen 
avlägsnades. Skivmaterialet som skulle fräsas vägdes och placerades på fräsbordet. Efter 
avslutad köming vägdes skivmaterialet och filterstumpan på nytt. Förhållandet mellan de 
båda vägningama angav hur stor mängd av avverkat spån och damm som fångats in. 
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Ett mätningsförlopp motsvarade en avverkning på ca 900 gram och innefattade både 
kantbearbetning och spårfräsning. Kantbearbetningen genomfördes på en sträcka av ca 
5 X 1400 mm med både inner- och ytterhöm. Dessutom frästes spår enligt tidigare 
beskrivning (6.5). 

Enklare tester visade att det med avseende på damminfångning saknade betydelse om det 
var medmatning eller motmatning med denna huvkonstruktion. 

9.1.1 Mätningar med befintlig huv med borst 

Maskinen som testerna genomfördes på är i sitt originalutförande utrustad med en 
borstkrans som inringar bearbetningsområdet. Anslutande spånkanal är placerad till höger 
om själva bearbetningscentrum. Med nya borst som är täta och fina konstaterades att 
utsuget fungerar bra. Borsten slits dock fort och spån och damm fastnar i den. Därmed 
försämras också effekten markant. Det är inte ovanligt att man i industrin klagar på dåliga 
utsug vid den här typen av maskiner. Infångningen var 97,9%, dvs 2,1% av spånen och 
danmiet blev kvar i och kring maskinen. 

Figur 25. Borst kring utsugs- och kantbearbetningsområdet i origimlutförandet vid CNC-
fräsen 

9.1.2 Mätningar med ny huv 

För att skapa jämförande siffror genomfördes provkörningar på samma sätt med den 
utvecklade huven som vid originalutförandet. Proven med den utvecklade huven visar på 
99,3 % infångning i genomsnitt av avverkat material, vilket innebär tre gånger så effektiv 
infångning. 
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Diagram: Provl-4 är körda med befintlig MAKA-huv + borst och prov 5-8 körda med den 
nya huven till AdAKA-fi-äsen. 

ä 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
mätning 

Med den nya huven monterad gjordes prov med och utan ridåring. För att öka tydligheten 
halverades lufthastigheten i spånkanalen till ca 10 m/s. Med sidoridån nedfälld fångades 
98,3 % av avverkad spånmängd in och utan sidoridå 94,6 %. Mycket viktigt att notera 
här är att den aerodynamiska utformningen på luftkonan av utrymmesskäl inte var den 
bästa. 

En luftkona med ett "brätte" utformades. Den gav lufttekniskt bättre förhållanden, vilket 
konstaterades vid provfräsningar där kantbearbetningen utgör den kritiska situationen. 
Spånan släpper från verktyget och kastas med periferihastigheten utanför själva 
spånhuven. Spånans hastighet avtar och den vänder tillbaka tack vare det riktade 
tilluftflödet och det låga strömningsmotståndet. Endast visuella bedömningar gjordes. 
Resultatet vid kantbearbetning med luftkona försedd med brätte kunde jämställas med 
resultaten där ridåerna användes. 

9.1.3 Fräsning vid olika varvtal 

Försök gjordes med att sänka varvtalet vid bearbetning. Övriga bearbetningsdata, såsom 
matningshastighet, skärdjup och verktygsgeometri behölls, men varvtalet varierades. 

Som första försök kördes en kantbearbetning i MDF med ett 18 mm verktyg utan profil 
och med en matningshastighet på 6 meter/minut och ett skärdjup på 5 mm. Proverna 
påbörjades vid det varvtal som för den här typen av bearbetning anses som normal i 
industrin, nämligen 18 000 varv/minut. Körningar genomfördes sedan med en sänkning av 
varvtalet till 16 000, 12 000, 10 000, 8 000, 6 000 och 4 000 varv/minut. Kanterna 
blöttes sedan något för att åstadkomma en fiberresning. En grupp bestående av fem 
personer fick efter det att kanterna hade torkat känna sig fram till den kantbearbetning 
(yta) som de upplevde som den bästa. Samtliga valde utan att ha kännedom om varandras 
val någon av bearbetningsresultaten körda med varvtalen 4 000 - 8 000 varv/minut. 

Efter detta genomfördes ytterligare ett försök för att visa att bearbetningsdata är av stor 
betydelse för flera intressanta parametrar (t ex buller, medelspåntjocklek och ytresultat). 
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Vid detta försök dokumenterades tre parametrar kring varje köming, buller, ytjämnhet och 
medelspåntjocklek. Bearbetningen genomfördes med 18 000, 10 000 och 8 000 
varv/minut. För övrigt användes samma bearbetningsdata som ovan. 

BuUermämingama vid dessa körningar visade på följande resultat: 

91 dB(A) vid 18 000 varv/minut 
87 dB(A) vid 10 000 varv/minut 
88 dB(A) vid 8 000 varv/minut 

Varvtalet 10 000 varv/minut var det mest gynsamma ur bullersynpunkt. Att notera är att 
en ökning av dB(A) från 87 till 90 dB(A) för örat upplevs som en dubblering av 
ljudstyrkan. 

Ytorna som erhölls vid dessa tester mättes nu med en ytjämnhetsmätare för att få fram ett 
numeriskt värde på ytan följande resultat erhölls: 

18 000 varv/minut ger Rz 72,0 fim, Rpm 38,9 fim 
10 000 varv/minut ger Rz 66,8 ^m, Rpm 36,1 fxm 
8 000 varv/minut ger Rz 77,6 /zm, Rpm 37,2 ^m 

Rz anger avståndet mellan högsta topp och lägsta dal inom mätområdet. Rpm anger 
medelvärdet av avstånden från en medellinje till högsta topp. Båda dessa parametrar skall 
för bästa resultat, en slät yta,vara så små som möjligt /16/. Här kan vi också utläsa att 
körningen med 10 000 varv/minut ger det bästa medelvärdet. 

Medelspåntjockleken, som är av betydelse både för ståndtiden på verktygen och 
dammspridningen, skall helst vara större än 0,1 mm. 

18 000 varv/minut — medelspåntjocklek 0,088 mm 
10 000 varv/minut — medelspåntjocklek 0,158 mm 
8 000 varv/minut — medelspåntjocklek 0,198 mm 

Här kan vi utläsa att lägre varvtal med för övrigt oförändrade parametrar ger en ökad 
medelspåntjocklek. Notera att gränsen 0,1 mm passeras mellan 18 000 och 10 000 
varv/minut. 

Rätt verktygsdata och bearbetningsdata har således stor betydelse vid all fräsning. Detta är 
ett bra sätt att angripa orsaken till många av de problem som finns vid fräsning. 

9.1.4 Vibration i verktyg vid olika varvtal 

Vid körningarna i maskinen gjordes även vibrationmätningar. Anledningen var att försöka 
befästa de teorier som finns om att vibrationer finns och att de kan och bör elimineras då 
de både ger höjda ljudnivåer och ett sämre resultat på den bearbetade produkten. Detta är 
dock inte de enda negativa effekterna som kan uppstå. Vid kraftiga vibrationer förslits 
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lagringar i motorer fortare, vilket i sin mr innebär att förslitningen av verktygen går 
snabbare. 

Vibrationsmätningar som utfördes i den akmella maskinen visade att det finns kritiska 
varvtal. Med kritiska varvtal menas att speciellt höga vibrationer uppstår vid ett visst 
varvtal och på en viss frekvens. 

Att göra en kartläggning av var de verkliga orsakerna till vibrationerna ligger gick inte att 
genomföra inom ramen för detta projekt. 

Mätningarna vid olika frekvenser gjordes vid tomgångsköming och linjära mätningar av 
vibrationerna utfördes även vid bearbetning vid olika varvtal, från 4 000 varv upp till 
18 000 varv med ett högsta mätvärde vid 12 000 varv. Resultaten är värda att ha i minnet 
då motorhaveri eller onamrligt snabba förslitningar av verktygen uppstår. 
Bearbetningsresultaten kan även vara intressanta vid olika varvtal. Det är inte alltid de 
högsta hastigheterna ger de bästa resultaten. 

9.1.5 Buller vid olika varvtal 

Vid försöken på Trätek låg bakgmndsljudnivån på 82 dB(A) med fläkt och kompressor 
igång. När verktyget startades steg ljudnivån till runt 90 dB(A). Stora skillnader uppstod 
vid bearbetning vid olika varvtal och med förändringar av lufthastigheterna i anslutningen 
till spåntransportsystemet. Ju bättre aerodynamisk utformning på utsuget, desto lägre 
ljudnivåer. Detta innebär att inga skarpa krökar, varken på fasta installationer eller på 
slanganslutningar, får förekomma. Alla övergångar mellan olika anslutningar måste 
utformas med så mjuka former som möjligt. En annan parameter som måste beaktas är 
lufthastigheten; över 20 m/s är inte nödvändigt med riktigt utformade utsug. 

9.2 Mätningar av dammemissionen med Gravikon 

Mätningar av dammemissionen gjordes med Gravicon, en mämtrustning som lånats från 
Tyskland. Eftersom vi ej kunde uppehålla en kontinuerlig drift under tillräckligt långt tid 
för att göra tillförlitliga mätningar på ett statistiskt riktigt urval, redovisas här endast ett 
resultat som härrör från erfarenheten som vi fick av utrustningen. 

Mätningen utfördes på så sätt att de 150 mm stora filtren konditionerades och vägdes 
innan de placerades i mämtrustningen. Därefter startades utrustningen och den exakta 
tiden för provet registrerades av ett räkneverk. Efter avslutad mätning stannades pumpen 
och filtret plockades bort och placerades i en skyddande filtkassett som märktes. Efter 
konditionering vägdes filtren på nytt och mängden uppfångat damm per m^ beräknades, se 
6.7.1. 

Enbart mycket små mängder damm kunde mätas upp i luften. Orsaken är det fakmm att 
mycket små mängder damm spreds från bearbetningspunkten, men också att bearbetning 
skedde under alltför korta tidsintervall. 
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Mätningar skall enligt den mätmetod som föreskrivs ske kontinuerligt under 2 x 60 min 
eller 3 x 45 min. Mämtrustningen som sådan är enkel att hantera och byta filter i . 
Eftersom utrustningen är stationär och har en relativt stor insugsöppning är den inte 
särskilt känslig för störningar av luftströmmar. Problem med statisk elektricitet fanns inte 
heller. 

10 EKONOMI 

Projektet har haft som delmål att kunna mäta de genomförda insatserna i ekonomiska 
kalkyler. 

Det är nödvändigt att tänka i en helhetssyn där man tydligt ser konsekvenserna av en 
genomförd åtgärd. På samma sätt är det viktigt att se problemen ur åtgärdssynpunkt - vad 
det egentligen är som orsakar problemet. På så sätt förstår man också vad som är dyrt i 
ett visst sammanhang och vad som innebär en investering som på kortare eller längre sikt 
innebär besparingar. 

Ett exempel på hur man kan beräkna kostnaden för besparingen med en huv för CNC-
fräsar visas i bilaga 3 . 

10.1 Lönsamhet och arbetsförhållanden 

För att kunna räkna hem en arbetsmiljöåtgärd med reducering av damm vid CNC-fräsen 
måste man sätta ett pris på de insatser som görs i dagsläget för att klara situationen. Det 
kan vara svårt att först se vad som är kringarbete eftersom dessa moment är så invanda. 
De ses som en namrlig och nödvändig del av arbetet. Exempel på sådana arbetsinsatser 
och kostnader är: rengöring av maskin, människa och produkter, städning, avbrott pga 
damm, viss sjukfrånvaro, materialskador i form av tryckmärken, skador på behandlade 
ytor pga damm, ökade luftmängder och flöden i spåntransportsystem m m. Givetvis är det 
svårt att exakt klä dessa faktorer i kronor och ören, men en grov kalkyl kan genomföras 
genom att mäta eller uppskatta tidsåtgång m m. Som hjälp för detta kan en enkel 
beräkningsmall användas, se bilaga 3 . 

10.2 Arbeta med orsak i stället för verkan, ett systemtänkande 

Oavsett vad som sker så finns det en orsak till det som händer och en verkan. Detta kan 
åskådliggöras med följande exempel: 

Vi känner till att vi har höga rotationshastigheter vid våra CNC-fräsar. Detta åstadkonmier 
en stor spridning av spån och damm. Vi har alltså: Orsak = hög rotationshastighet. 
Verkan = stor spridning (mycket spån och damm som sprids). 

Åtgärden mot verkan i det här fallet försöker vi lösa genom att öka utsugningsförmågan i 
den befintliga spåntransportutrustningen. Detta kan i sin tur skapa följande 
konsekvenskedja. Det åtgår mer el, mer värme och mer underhåll. Det kan bland annat 
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även resultera i större fläkt med större filter. Ett nytt problem kan uppstå vid denna åtgärd 
mot verkan: Bullernivån ökar pga ökade hastigheter i spåntransportsystemet. Vi har alltså 
ett nytt orsak—verkanproblem. Hur löser vi det? 

Om man i det här fallet istället hade åtgärdat orsaken, den höga rotationshastigheten, 
hade problemet kanske varit mera lättlöst. Åtgärden blir i det här fallet att minska 
spridningen genom att till exempel se över och ändra skärdata. 

Visar det sig att det inte är tillräckligt att endast åtgärda orsaken så bör man arbeta med 
både orsak och verkan. 

Att arbeta med verkan ger nästan alltid ökade kostnader. 
Att arbeta med orsak ger nästan alltid lägre kostnader. 

Ur ekonomiska aspekter hade det säkert inte varit den bästa lösningen att åtgärda verkan 
enbart genom en förbättring av spånhuven genom att öka effektiviteten och kanske 
förbättra utsugets aerodynamiska egenskaper. En helhetssyn krävs för att skapa god 
ekonomi i insatserna. 

11 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

11.1 Enkla åtgärder vid CNC-bearbetning 

Den första och enklaste åtgärden för att angripa spån- och dammproblemen vid CNC-
fräsar är att börja med att minska övermånen på material som skall bearbetas. Om 
övermånen kan minskas från exempelvis 4 mm till 2 mm, så har man redan där halverat 
mängden spån och damm som kommer att alstras vid bearbetningen. 

För att komma tillrätta med ett känt problem krävs en felsökning, en analys av orsaken till 
problemet. Problemet som vi har behandlat här är dammspridning vid CNC-bearbetning. 
Vi kan konstatera att olämpliga skärdata ökar: Buller, dammalstring, dammspridning, 
verktygsslitage och vibrationer. Detta i sin tur leder till minskat maskinutnyttjande pga de 
olika störningar som blir följden. Minskat maskinutnyttjande är kostsamt vid en maskin 
som CNC-fräsen. Ett flertal åtgärder kan på ett enkelt sätt genomföras för att skapa bättre 
förhållanden vid CNC-fräsning. Nedanstående råd resulterar även i ökad ståndtid för 
verktygen. Det är god ekonomi i att se över bearbetningsdata. 

För att minska dammalstringen: 
- Minska arbetsmånen, dvs den övermån som skall bearbetas bort. 
- Stabilisera materialet så att vibrationer undviks. 
- Stabilisera verktyg. 
- Välj hellre stor än liten verktygsdiameter. 
- Öka spåntjockleken. 
- Minska antalet skäreggar. 
- Minska varvtalet. 
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För att minska dammspridningen och underlätta utsug: 
- Välj verktyg med liten fläktverkan. 
- Minska varvtalet och därigenom periferihastigheten. 
- Se till att undersidan av huven är aerodynamiskt riktigt utformad. 

För att minska bullernivån: 
- Välj verktyg med liten fläktverkan. 
- Välj hellre stor än liten verktygsdiameter. 
- Minska varvtalet. 
- Minska antalet skäreggar. 

För att minska vibrationerna: 
- Välj hellre stor än liten verktygsdiameter. 
- Använd välbalanserade verktyg. 
- Stabilisera materialet. 
- Minska periferihastigheten. 
- Fler skäreggar i samtidigt ingrepp. 
- Låt verktyget angripa i stabilaste riktning. 
- Var noggrann vid verktygsuppspänningen. 

Lösningen på problemet med dammspridning innebär en förhållandevis blygsam 
investering, där återbetalningstiden i de flesta fall är ett år eller mindre. Därefter utgör 
investeringen en direkt besparing. 

11.2 Säkerhet och kommande CEN-standarder 

Risken för klämskador och andra olycksfall är stor vid CNC-maskiner. Ofta blir det bara 
ett tillbud men även dessa bör uppfattas som en mycket allvarlig händelse som måste 
åtgärdas. 

Det är naturligtvis alltid enklare att redan i konstruktionsfasen av en ny maskin kunna 
påverka dess utformning så att alla de olika användarkrav som finns uppfylls. 

En fortsättning på detta projekt kunde vara att tillsammans med en tillverkare 
förutsättningslöst utarbeta ett koncept till en maskin som kan uppfylla såväl myndighets-
som produktionskraven. 
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Bilaga 1 

Maskininventering över CNC-fräsar ute i industrin 

Kategorier A 
1. Spindelanordning: Revolver 
2. Utsugsanslutning: Genom motor 
3. Bordstyp: Rasterskiva 
4. Antal bord: 1 
5. Rörliga element: Spindlar x, y, z 
6. Verktygssystem: Fasta verktyg 

B 
Parallell 
Separat 
Balkar 

2 
Spindlar x, z bord y 
Växlare 

C 
Special 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 
Övrigt 
Revolver 

1 2 3 4 5 6 
A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

CMS PF R8 7 7 7 7 7 7 

CMS PFl R8 2 2 2 2 2 2 

CMS PFR8RR 1 1 1 1 1 1 

CMS PFl R8RR 4 4 4 4 4 4 

CMS P F l 4T 2 2 2 2 2 2 

CMS PF2 R8 2 2 2 2 2 2 

CMS Övrig PF * * • 9 » • • * « * * * • * * * 

HEIAN 131+131P 7 7 7 7 7 7 

HEIAN231P 6 6 6 6 6 6 

HEIAN 252 MC 2 2 2 2 2 2 

HEIAN 33 IP 2 2 2 2 2 2 

m-IAN 43 IP 8 8 8 8 8 8 

HEIAN 432P 9 9 9 9 9 9 

HEIAN 442P 7 7 7 7 7 7 

HEIAN S41P 2 2 2 2 2 2 

HEIAN 552P 6 6 6 6 6 () 

HEL\N631P 2 2 2 2 2 2 

HI-IAN 642P 8 8 8 8 8 8 

HEIAN Övriga 2 7 7 2 9 5 4 9 • * 2 

MAKA KI'F 502 8 8 8 8 * * * « • • 

MAKA KPF 552 9 9 « « • 9 9 * « * 

MAKA KPF 2200 3 3 « » • * * * 3 • * • 

MAKA KI'F 6200 9 9 9 * * * 9 9 

MAKA Övriga 4 4 • • • 3 1 3 1 * * * 

HULLHORST 

APF15/3 10 10 « • • 10 10 * • * 

APF15 10 10 • • « * * * » « » * * * 

REICHENBACHER 

RANC-AM 210 5 5 5 5 5 5 

övriga (5st) • 3 * • 3 • 3 • • 3 • * 3 • * • « « 

IIADI 5 5 5 5 5 5 

ANDI 10 10 10 * * • 10 * * • 

S:a per kategori 18 144 66 95 10 109 17 91 39 44 100 69 11 18 

* = uppgifter saknas 



Alternativa spånanslutningar 
Bilaga 2 

Bedömningen av för- och nackdelarna är gjord i en skala från ++ till - -

TYP 

•9 
o 

c 
•OJ 
Q. 
(/) 
k-

s 
oS c j= ^ .g> o 
O. (O 
E 
<1I u _j o 

0) 
"O 
•OJ 

E o 
(/) 
0) 
.Q 

o 
CD 
O) 
> . 

m 

•ra 
£: 
0) 

T3 
C 
D 

(O 

Flexibel slang ++ ++ ++ 

Teleskoperande kanal ++ ++ 

Kanal med längsgående 
gummiläppstätning 

++ 

9 

Kanal med löpande remtatning ++ 

Kanal med fast remtätning 
och löpandestos 

++ 

Saxledskanal med slang i leder ++ ++ 

Saxledskanal med koaxial 
kanal i ledpunkter 

++ ++ 

4P 



Vad får en spånhuv kosta? 

Med denna enkla mall vill vi underlätta för dig att ekonomiskt kalkylera en investering av en ny 
spånhuv till CNC-fräsen. Mät eller uppskatta era egna värden. Fyll i och räkna enkelt fram hur 
mycket ni tycker det är värt att satsa ekonomiskt. 

Bilaga 3 

Förutsättningar 
Beräkningarna som följer baserar sig pä en kostnad vid en CNC-maskin på 425:-/timme = 7 kr/minut. 
I timkostnaden inkluderas lön med sociala avgifter för en person, 25% av arbetsledare+t)eredning, maskinavskrivning och 
räntor, lokalhyra med uppvärmning, investeringskostnader för spåntransportsystem och verktygskostnader. Arbetstiden 
beräknas till 1750 arbetstimmar/är = 218 arbetsdagar/är. 

Kostnad för städning 
50 minuter/vecka som kan reduceras till 
10 minuter/vecka. 
40 min X 7 kr X 45 v.= 12.600:-

Exempel 

12.600 

Egna beräkningar 

minx7krx45v. = 

Frånvaro 
Pga dåliga arbetsförhållanden uppskattas 
en frånvaro pä 2 dagar/är som går ut över 
maskinutnyttjandet. 
16 timmar x 425 kr = 6.800:-

6.800 timmar x 425 kr = 

Avbrott 

Personlig rengöring och kommunikations
svårigheter pga hög bullernivå. 
8 minuter/dag x 7 kr x 218 arb.dagar/år = 
12.208:-

12.208 
_ minuter/dag x 7 kr x 218 

arb.dagar/är = 

Tryckluft 
Varje fräsning kräver renblåsning av 
arbetsstycket,5 sek/operation ä 6 I/s. 
Uppskattas till 3,5 kbm luft/dag x 0,30 
kr/kbm x 218 dagar = 229:-

229 
minuter/dag x 0,36 kbm x 

0,30 kr/kbm x 218 dagar = 

Arbetstid för renblåsning 
Förlorad arbetstid vid renblåsning av 
arbetsstycket 5 sek/operation ger ca. 
1 min/timma. 1 min x 1750 arbetstimmar x 7 
kr/minut = 12.250:-

minuter/dag x 7 kr/minut 
X 218 dagar = 

12.250 

Energi 
Befintlig annläggning fi 200 v=25 m/s ger 
2827 kbm luft per timma. Ny installation ji 
160 v=20m/s ger 1448 kbm/timma. 
Besparing 1379 kbm/h x 2,20kr = 3.034 kr 

3.034 kbm/h i befintligt utsug -
1448kbm/h = x 2,20kr 

47.121 S:a egna beräkningar 

/ vårt exempel visar vi att 47.000 kr finns att avsätta för en åtgärd av spånhuven om vi räknar 
med en återbetalningstid på 1år. Efter 1 år kan vi räkna med en årlig besparing på 
motsvarande 47.000 kr. 
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