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Förord 

Den produktionstekniska handboken för t r ä indus t r i n (trä-
manufaktur indus t r in) ä r resultatet av en f lerår ig satsning 
av t v å av t r ä i n d u s t r i n s organisationer — Trä tekn ikCen t rum 
och T r ä i n d u s t r i f ö r b u n d e t . 

Ä v e n Styrelsen för teknisk utveckling har bidragit ekono
misk t t i l l projektet. 

E t t omfattande arbete har lagts ned på att ta f ram tekniskt 
underlag för handboken. För detta arbete har f r ä m s t anlitats 
T r ä i n d u s t r i f ö r b u n d e t s Utvecklings A B . 
T r ä t e k n i k C e n t r u m s styrgrupp "Produktionsteknik t r äma
nu fak tu r " har också medverkat ak t iv t i egenskap av refe
rensgrupp för projektet. 

Fö r redaktionell samordning och produktion har Träinfor
mat ion A B anlitats. 

Handbokens syfte ä r att förse t r ä i n d u s t r i n med ett uppslags
verk i produktionstekniska frågor . Handboken är också av
sedd at t kunna a n v ä n d a s som lärobok. 

T i l l al la som har bidragit med material och synpunkter v i l l 
v i f r a m f ö r a ett varmt tack. 

Stockholm i maj 1983 

T r ä t e k n i k C e n t r u m Trä indus t r i fö rbunde t 



Vad är produktionsteknik? 
"Med produktionsteknik menas utveckling 
au produktionssystem innefattande studium, 
analys, val och organisation au produktions
faktorer". 

(Prodiiktionsteknisk ordlista TNC* 49) 

I vardagligt tal kan produktionsteknik beskri
vas som länken mellan konstruktion och pro
duktion. 
Produktionsteknik är i sig själv ett stort be
grepp och dess plats i produktionskedjan kan 
visas i följande skiss: 

Produktionsteknik 

Bered
ning 

Arbets- Verktyg För
studier kalkyl 

Metod-
utveckl. 

Konst
ruktion 

För
säljning 

Tillverkning 
Kontroll 
Transporter 
Drift 
Underhåll 

i 
Produktions
planering 

Fig 1:1 Schematisk modell, produktionsteknik 

Den produktionstekniska funktionens huvud
uppgifter är att förbereda en produktion, så att 
produkten blir lämpad för rationell framställ
ning, att bestämma och utveckla tillverknings
metoder, att ta fram tids- och prisuppgifter 
(ackord), att konstruera verktyg samt utföra 
ekonomiska bedömningar. 

* Tekniska nomenklaturcentralen 

Produktionsteknikens 
olika funktioner 
Produktionsdata (Arbetsstudier) 
Produktionsdata eller arbetsstudier kan be
traktas som ett hjälpmedel att finna lämpliga 
arbetsmetoder samt en lämplig arbetsfördel
ning. 

Målsättningen kan sägas vara att uppnå en 
högre produktivitet genom bättre utnyttjande av: 
o Råvaror 
o Kapital 
o Arbetskraft. 

Arbetsstudier kan delas in i följande under
grupper och inriktningar: 

o Organisationsstudier 
- Organisationsförhållanden runt om den di

rekta produktionen 
- Lokalplanering 
- Service. 

o Metodstudier 
- Arbetsplatsplanering 
- Ergonomiska och skyddstekniska aspekter 
- Arbetsmetoder 
- Maskiner och verktyg 
- Förbättrade konstruktioner. 

o Arbetsmätning 
- Val av tillverkningsaltemativ 
- Planeringsunderlag 
- Kalkylunderlag 
- Lönesättningsunderlag. 

o Lönesystem 
- Fasta löner 
- Ackordslöner 
- Nya löneformer. 

Beredning 
Produktionsberedningens syfte är att anpassa 
och förbereda produkterna för en rationell t i l l 
verkning. 
Beredningen utförs innan tillverkningen sker, 
och det är viktigt att ett aktivt samarbete eta
bleras mellan konstruktions- och berednings-
avdelningarna, så att konstruktionerna anpas
sas efter befintlig produktionsapparat samt att 
önskemål och krav på produktionsapparatens 
förändring kan effektueras före en ny produkts 
tillverkningsstart. 



Prodxiktionsberedningen kan indelas i följande 
undergrupper och inriktningar: 

o Konstruktionsgranskning 
- Användande av standarddimensioner och 

standarddetaljer 
- Förändring av detaljer så att existerande 

maskiner och verktyg kan användas 
- Materialval 
- Toleranser 
- Tillverkningsvänliga produkter. 

o Bestämma tillverkare 
- Bestämma om "tillverka själv - köpa" 
- Bestämma var inom företaget tillverkning

en ska ske. 

o Bestämma arbetsmetoder och maskiner 
- Välja operationsordning. Utarbeta opera

tionskort 
- Uppdela tillverkningen efter exempelvis 

standard och specialkapning 
- Utarbeta kaplistor 
- Insamla fakta angående utvecklingsbehov 

och investeringsbehov för ny utrustning. 

o Beställa specialverktyg 
- Pröva behov av specialverktyg samt avgö

ra, beroende på seriestorlek, om beställning 
ska göras. 

o Beräkna erforderlig arbetstid 
- Från tidsunderlag beräkna operationstider 

för kalkyl och planering. 

Hela beredningsfunktionen är t i l l sin karaktär 
sådan, att arbetsuppgiften kräver en mycket 
god yrkeskunskap och produktkäimedom hos 
sina utövare. Samtidigt är det viktigt att bere
daren besitter ett kreativt tänkande för att 
undvika att fastna i "gamla hjulspår". 

Verktygskonstruktion 
Verktygskonstruktion avser specialverktyg 
och tillverkningsutrustningar som ej finns som 
standard. 
En strävan ska alltid finnas att använda så 
mycket standardverktyg och standardutrust
ningar som möjligt. 
Det finns på marknaden en mängd företag som 
har specialiserat sig på utrustningar för trä
industrin. Dessa företag både konstruerar och 
tillverkar utrustningen. 

Det är viktigt att här påpeka att det beställan
de företaget mycket noggrant måste specificera 

krav på noggrannhet på tillverkade detaljer 
samt kapacitet på den beställda utrustningen, 
för att säkra ett ur ekonomisk och tillverk
ningssynpunkt tillfredsställande resultat. 

Metodutveckling 
Med metodutveckling avses utveckling av för
utsä t tn ingarna för att genomföra en tillverk
ning. 

Metodutvecklingen kan omfatta en rad olika 
områden. Följande områden belyses mera ingå
ende i separata kapitel: 
o Trätorkning 
o Maskinutrustning 
o Verktygsutrustning 
o Styrsystem 
o Transport och materialhantering. 

Produktkalkylering 
Förkalkyl 
Avsikten med förkalkylering är att ge under
lag för prissättning av företagets produkter. 

Underlag för kalkylering 
Materialkostnad 
Materialkostnaden inom träindustrin är myc
ket hög, ca 30-50 % av självkostnaden, varför 
stor v ik t måste läggas på noggrannheten vid 
beräkning av materialkostnaden. 
Faktorer att beakta vid beräkning av mate
rialkostnad: 
- Pris. (Prisnivån vid inköpstillfället. Stan

dardpris) 
- Materialåtgång inklusive spill 
- Materialbikostnader-frakt, försäkringar, 

t u l l , speditionskostnader etc. 

Arbetskostnad 
Med arbetskostnad avses den lönekostnad som 
direkt å tgår för att tillverka den enskilda pro
dukten. Med andra ord måste man veta tiden 
för varje enskilt moment, eller hur många de
taljer som kan tillverkas per man och tidsen
het. 

Faktorer att beakta: 
- Operationstid 
- Fördelningstid (spilltid). 
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För bestämning av operationstid kan arbetet 
underlät tas genom användandet av tidformler. 
Tidformler kan tas fram genom arbetsstadier 
eller sammanställning av statistik från tidiga
re tillverkning. 
Tidformler och arbetsstadier behandlas när
mare i kapitlet "Produktionsdata". 

Övriga kostnader - omkostnader 
A l l t som inte kan hänföras t i l l direkta kostna
der, material- och arbetskostnad (procentpå-
slag), betraktar v i här som omkostnader. 
Hi t hänförs kostnader för: 
- Produktionsanläggning 
- Arbetsledning 
- Dr i f t och underhåll 
- Administration 
- Försäljning etc. 
Omkostnader kan tas fram från företagets bud
get och redovisning. 

Det är viktigt att aktuella data används för 
beräkning av kalkyler samt att dessa är fu l l 
ständiga. 
Vanliga fel i kalkyleringen är användandet av 
gamla tidsunderlag samt inaktuella omkost
nadstillägg. 

Kalkylteknik 
Kalkylering av kostnaden för en produkt inne
bär att företagets kostnader fördelas t i l l pro
dukten ifråga efter särskilda regler. 
Varje produkt ska sålunda bära sin "rättvisa" 
andel av företagets kostnader. 
Vanligtvis använder man sig av följande två 
kalkylmetoder: 
1. Självkostnadsmetoden. - Fullständig kost

nadsfördelning 
2. Bidragsmetoden. - Ofullständig kostnadsför

delning. 

Båda dessa metoder används i dagens indu
strier. Ingen av dem kan helt ersätta den 
andra, men tillsaimnans kan de komplettera 
varandra för olika syften och bedömningar. 

Själv kostnadskalkyl 
En schematisk bild över självkostnadens och 
försäljningsprisets olika element vid påläggs-
kalkylering: 

Vinst
pålägg 

AO Affärs-
omkostna
der 
%påTK 

Speciella 
direkta 
kostnader 

TOTill-
verkn.omk. 
% på DL 

DL 
Direkt lön 

MO Material-
omk. 
% på DM 

DM 
Direkt 
material 

c 

-o 
03 

I 
I LL 

i W 
Fig 1:2 Självkostnadskalkyl 

Bidragskalkyl 
Vid denna metod kan verksamheten liknas vid 
ett penningflöde som börjar där intäkterna 
uppstår. 
F rån intäkten avgår först vad som erfordras för 
de rörliga kostnaderna (DM + DL) och som 
resultat erhålls enhetens täckningsbidrag. 
Summan av täckningsbidragen ska sedan beta
la de fasta kostnaderna. Det som återstår är 
resultatet. 

Förs.pris 
1000 kr 

DM + DL 
400 kr 

Täcknings
bidrag 
600 kr 

Resultat 
100 kr 

500 kr 

Fig 1:3 Bidragskalkyl 
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Kalkylmetodernas 
användningsområde 
o Självkostnadskalkyl 

- Produktkalkylering. 

o Bidragskalkyl 
- Produktkalkyler på "kort sikt" 
- Analyser av produktgrupper 
- Analyser av t rång sektor 
- Analyser av avdelningar etc. 

Att beakta vid kalkylering 
Kontrollera forkalkylemas riktighet med hjälp 
av noggranna efterkalkyler. Efterkalkylen ska 
vara framåtriktad. 

Lär av misstagen. 
Justera kalkylunderlagen efter verkliga för
hållanden. 
Använd alltid aktuella budgetar och redovis
ningar för bevakning av material-, 
tillverknings- och affarsomkostnadspålägg. 

I de flesta "data"-lönesystem finns detaljerade 
uppgifter om tidsåtgång, kostnadsutfall etc. 
Genom att bearbeta detta material kan man få 
säkra underlag för fortlöpande kontroll av för-
kalkylvärden. 

Det är viktigt att indata, t ex uppgifter om tids
åtgång för varje produkt eller detalj, är korrek
ta. Det ställs således krav på kalkylstämpling 
eller "självdeklaration". 
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Varför produktlons-
rationalisering? 
Inom företag i alla länder arbetar man på att 
förbättra sina produktionsmetoder och sina 
produkter. De företag som inte följer med i den
na fortlöpande rationaliseringsprocess kan i 
längden inte klara sig i den hårda konkurren
sen. De resurser som avsätts för rationalisering 
varierar f rån företag t i l l företag och från 
bransch t i l l bransch. 
Ju längre en rationalisering drivs, desto större 
insatser krävs för att uppnå nya rationalise
ringseffekter. 

Vad rationaliseringen 
innebär 
Rationalisering kan definieras på olika sätt, 
t ex 
o Systematiska åtgärder för att uppnå en bätt

re hushållning med produktionsresurserna 
0 Systematiska åtgärder för att uppnå en bätt

re anpassning t i l l den situation som företaget 
befinner sig i eller kommer att befinna sig i . 

Gemensamt för alla rationaliseringsinsatser är 
att åstadkomma en förändring som innebär 
förbättrade förutsättningar för en fortsatt 
verksamhet. 

1 "Produktionsteknisk handbok TRÄ" berörs i 
huvudsak produktionssidans problemområden 
med avseende på produktionsresursemas ut-
nj^tjande, kostnader och lönsamhet. 
Andra områden som i framtiden får en allt 
större betydelse i företagens rationaliserings
strävanden är: 

o Kapitalbindning i materiallager, produkter i 
arbete samt färdiga produkter i lager. 

Detta område kan förbättras genom exem
pelvis effektivare styrning, minskade om
ställningstider och standardiserade vir
kesdimensioner med konsekvensen att ma
teriallagren kan minskas, genomlopps- och 
leveranstiderna förkortas. 

o Administrativa rationaliseringsinsatser för 
att uppnå enklare och effektivare styrning av 
företagets hela verksamhet. 

Målsättningen med en rationaliseringsinsats 
kan ta sig olika uttryck om syftet med rationa
liseringen betraktas f rån företagets eller från 
den anställdes sjmvinkel. 
En r ik t ig t genomförd rationalisering ska tillgo
dose båda partemas intressen. 

Företagets målsättning 
Företagets huvudmålsättning är att stärka sin 
överlevnadsförmåga, öka konkurrenskraften 
och att förbättra lönsamheten. 
Man s t rävar efter denna målsättning genom 
åtgärder som ska ge följande effekter: 
o Högre produktivitet 
o Bät t re produkter 
o Lägre kostnader. 

De anställdas målsättning 
De anställdas huvudmålsättning är att förbätt
ra fömtsättningama t i l l en egen tryggare exi
stens, med bättre ekonomiska villkor och ett 
arbete som är riskfi-itt och känns meningsfullt. 
Man s t rävar efter denna målsättning genom 
åtgärder som ska ge följande effekter: 
o Högre lön 
o Säkrare arbetsplatser och utmstning 
o Bät t re arbetsmiljö 
o Stimulerande arbetsinnehåll. 

Det råder ingen motsättning mellan arbets
marknadens parter i synen på rationalisering
en, dess betydelse och inriktning. Rationalise
ringen ä r i hög gad en samarbetsfråga och nöd
vändig för att vårt näringsliv ska kunna få en 
gynnseun utveckling och hävda sig i den hårda 
världskonkurrensen och förbättra levnadsstan
darden för alla i samhället. 
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Problemområden 
inom företaget 
Problemområdena i ett företag varierar från 
fa l l t i l l fa l l och kan vara av helt skilda slag. 
Diskutera nedanstående problemområden och 

analysera hur varje problem påverkar företa
gets olika funktioner vid sidan om den direkta 
produktionen. 

Produkten 
Sortiment 

Konstruktion 

Urval 
Standard - Special 

Design 
Funktion 

Tillverkningsvänlig 

Kvalitetskrav Behovsanpassning 

Material 
Materialtyp 

Lagerhållning 

Inköp 

Utnyttjande 

Råvara 
Halvfabrikat 

Leverantörer 
Leveransavtal 

Rätt dimensioner 

Standardisera 

Produktionsflöde 
Beredning Operationsordning 

Uppdelning 
Kaplistor 

Produktionsstyrning Rätt material i rätt tid 
Leveransmoral 

Transporter 

Mellanlager 

Lay-out 

Fig 2:1 

Tillverkningsteknik 
Bearbetningsmetoder Masstillverkning 

Enstyckstillverkning 
Maskinutnyttjande 
Kvalitetskrav 

Arbetsmetoder 

Kvalitetskontroll 

Manuella operationer 
Robotmontering 

Maskiner, verktyg och utrustning 
Val av leverantör, inköp 

Utveckling 

Installationer 

Underhåll 

Personal 
Tillvaratagande av personella resurser 

Arbetsplatsutformning 

Miljö - Risk för skador 

Lönesystem 
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Produktionsdata 
- arbetsstudier 
Varför behövs produktionsdata? Data om ett 
produktionsförlopp eller enskilt arbete är nöd
vändigt för att: 
o Planera produktionen 
o Prissät ta prodtikter 
o Utforma arbetsplatser 
o Utveckla arbetsmetoder 
o Rationalisera arbetsflöden och material

hantering etc 
o Investera i nya produktionsmaskiner 
o Utforma layouter. 

Insamling av data och tillvägagångssätt är be
roende av användningsområdet. 
Vad behöver man veta för att uppnå önskat 
resultat? 
Arbetsstudier är nödvändigt för att uppnå en 
positiv förändring. Stillastående är tillbaka
gång i förhållande t i l l konkurrenter. 

Arbetsstudieverksam-
heten, definition-
systematik 
Arbetsstudien är ett viktigt hjälpmedel vid: 
o Rationaliseringsverksamhet 
o Planeringsverksamhet 
o Prissät tning av produkter 
o Lönesättningsarbete. 

Vid arbetsstudier är det viktigt att använda 
sunt förnuft. 
Verksamheten som bedrivs i ett företag brukar 
man karakterisera som ett samspel mellan: 
o Personal (den som utför arbetet) 
o Material (det som bearbetas) 
o Utrustning (hjälpmedlen). 

Vid en arbetsstudie undersöker man vilka fak
torer som påverkar samspelet - 1 ex material, 
kvalité, maskindata, manuella rörelser. 

Definition arbetsstudier 
Arbetsstudier omfattar systematiska under
sökningar av samspelet mellan personal, mate
r ia l och utrustning i syfte att: 
o Klarlägga och värdera olika faktorer i detta 

samspel 
o Förutsäga och värdera de resultat som kan 

uppnås. 

En arbetsstudie ska ge svar på frågor om den 
verksamhet som undersöks. Denna definition 
kan man tolka enligt följande: 
o Vilka faktorer påverkar verksamheten? 
o Hur och i vilken utsträckning påverkar dessa 

faktorer verksamheten? 
o Vilka resultat kan man nå med verksamhe

ten om man ändrar på faktorerna? 

Systematik vid arbetsstudier 
Man återknyter t i l l definitionen "systematiskt 
t i l lämpat stmt förnuft". 
Det systematiska tillvägagångssättet vid 
arbetsstudier kan beskrivas i åt ta steg. 

1. Problemdefinition 
Det gäller i detta steg att definiera problemet, 
avgränsa och renodla problemställningen. 
Vilket är problemet som ska lösas? Hur omfat
tande bör utredningen göras? Vad v i l l v i nå 
med arbetsstudien? 
När man besvarat dessa frågor och inriktning
en av studien bestämts försöker man bedöma 
kostnaden och värdet av resultatet som kan 
erhållas. Utifi"ån detta fattar man beslut om 
studiens genomförande. 

2. Planering 
Undersökningen planeras med avseende på 
val av personal, val av teknik och hjälpmedel 
för undersökningen. Personalen informeras om 
arbetsstudien. 

13 



3. Datainsamling 
Detta steg omfattar oftast kartläggning av 
verksamheten och mätning av tidsåtgång. Här 
används schema och diagram över verksam
heten och arbetsstudieprotokoU. 

4. Bearbetning 
I detta steg försöker man fiindera ut vilka åt
gärder som ska kunna leda t i l l förbättringar av 
verksamheten. 

5. Sammanställning 
Här redovisas ett eller flera handlingsalterna
t iv u t i f rån rangordning, förslag t i l l åtgärder 
etc. 

6. Presentation 
Denna innebär att materialet presenteras för 
den som ska fatta beslut angående förslagen. 

7. Genomforande 
Vid genomförandet tillämpas förslaget eller 
förslagen. Även här informeras personalen. 

8. Kontroll och uppföljning 
Detta omfattar kontroll hm- det genomförda 
förslaget fungerar i praktiken. 

Arbetsstudieområden 
Man indelar arbetsstudier i fyra områden: 
o Organisationsstudier 
o Metodstudier 
o Arbetsmätning 
o Lönesättning. 

Delområdena är starkt förknippade med var
andra, varför de inte bör uppfattas som fi-istå-
ende områden. Uppdelningen är rent pedago
gisk. 

För att gå vidare ska här kompletteras med 
vissa tidsdefinitioner, som används vid arbets
studier. 

Tidsdefinitioner 
o Ställtid (postning) är den tid som åtgår för 

att förbereda och avsluta före och efter själva 
uppdraget. 

o Operationstiden är tiden för det regelbundna 
förlopp som görs var gång en operation utförs 
eller efter ett bestämt antal arbetsstycken, 
som exempelvis pallbyte. 

o Fördelningstid och tilläggstid (spilltid) är t i 
den för de oregelbundna förlopp, som anses 
nödvändig för verksamhetens utförande, men 
vi lka kan ske vid olika tidpimkter och varie
ra. 

o Observationstid är den t id som tidmätningen 
omsluter. Observationstiden indelas enligt 
ovan och kan även innefatta t id som är 
onödig t id, med vilket menas tid som ej är 
nödvändig för uppdragets utförande, t ex 
strömavbrott eller sen ankomst. 

Organisationsstudier 
Vid organisationsstudier klarlägger man de 
5d;tre förutsättningarna för arbetsförloppet. 
Man studerar i detta sammanhang organisa
tionen kring produktionen, t ex arbetet i en 
maskingrupp, en tillverkningslinje, en yt
behandlingsavdelning. 
Detta görs i allmänhet genom att man studerar 
hur arbetstiden för en produkt är sammansatt 
av mer eller mindre nödvändiga tidsmoment. 
En avsikt med organisationsstudien är att stu
dera och analysera den oregelbundna tiden. 

Arbetsstudier 

Organisations Metod Arbets Löne
studier studier mätning sättning 

Organisation Arbetsplats- Planerings Prestations
utförande underlag lön 

Lokalplane Arbetsmeto Kalkyl Rättvis lön 
ring der underlag 

Fördelnings Maskiner 
tid Verktyg Lönesätt-

nrngsunderlag 
Konstruk
tioner 

Val av till
Arbetsbeting verkning 
elser Alternativ 

Fig 3:1 Arbetsstudier 
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Den onödiga tiden önskar man helt eliminera 
och tilläggstiden försöker man minimera. 
Bestämningen av den oregelbundna tiden kan 
ske med någon av följande metoder: 
o Klockstudie 
o Frekvensstudie 
o Erfarenhet. 

Erfarenhetsmetoden har tidigare underskat
tats i arbetsstudiehänseende. Idag kan man sä
ga att erfarenhetsmetoden innebär systema
tisk t i l lämpning av sunt förnuft. 
Klockstudier och frekvensstudier behandlas 
vidare i avsnittet arbetsmätning. 
Efter det att resultatet av organisationsstudien 
föreligger har man underlag för att genomföra 
förbättringar. Om studien t ex visar långa 
transporttider kan t ex maskinlayoten ändras. 
Vanligt är att under själva studien får arbets-
studiemannen idéer t i l l förändringar, som ger 
ökad kapacitet. 
Genom organisationsstudien kan man erhålla 
förbättringar inom något av följande områden. 
o Tillverkningsplanering 
o Förråds- och verktygsorganisation 
o Underhåll 
o Transportplanering. 

Fördelningstidstillägg 
När organisationen fungerar enligt ett fast
ställt effektivt sätt bestämmer man den norma
la oregelbxmdna tiden. 
Den regelbimdna tiden har även den bestämts 
på något sätt. 
Fördelningstidstillägg definieras som 

Normal oregelbunden tid 
Regelbunden t id 

och uttrycks i %. 
Fördelningstidstillägget kan gälla för en hel 
avdelning, för en viss maskingrupp, för någon 
enstaka maskin, arbetare eller något annat al
ternativ. 

Metodstudier 
Metodstudiens syfte anges hos TNC 49*) vara 
att genom metodanalys söka en metodutveck-

*) Tekniska nomenklaturcentralen 

l ing som resulterar i en förbättrad metod. "Med 
förbättrad metod kan avses mot teknisk, orga
nisatorisk, administrativ m m bakgrund sedda 
kvantitativa, kvalitativa, ekonomiska, säker
hetstekniska, ergonomibetingade m f l förbätt
ringar". 
Gränsdragningen för området metodstudier är 
svår. De används inom olika områden allt efter 
syftet med eller föremålet för undersökningen. 
o Utformning av lokaler och arbetsplatser 
o Utformning av arbetsmetoder 
o Utformning av transporter och material

hantering 
o Utformning av maskiner och verktyg 
o Utformning av kontorsrutiner. 

Metodstudier är i vid bemärkelse ett omfattan
de begrepp. 
Oftast har man en mer avgränsad innebörd av 
metodstudien, nämligen en systematisk analys 
av arbetsmetoder, som syftar t i l l att genom 
eliminering av vissa arbetsmoment sänka t i l l 
verkningskostnader och härigenom höja pro
duktiviteten. 
Begreppet metodstudier omfattar i första hand 
arbetsförenkling och i andra hand rörelseeko
nomi. 
Arbetsförenkling är snarast ett populärt ut
tryck för metodstudier, vilket innebär att man 
samlar fakta om sättet att utföra ett arbete 
samt utarbetar enklare och mer effektiva meto
der. 
At t den som utför arbetet utnyttjar ett effektivt 
rörelsemönster beaktas genom rörelseekonomi. 
Metodstudier kan natiu-ligtvis utföras på 
många olika sätt, men med utgångspunkt fråin 
befintliga kunskaper använder vi 8-pvmkts-
beslutsprocesser enligt följande: 
1. Problemet anges och avgränsas 
2. Målsättningen fastställs och förutsättning

arna specifieras 
3. Information insamlas och alternativa lös

ningar utarbetas 
4. Alternativens konsekvenser värderas 
5. Alternativen jämförs med varandra och med 

målsät tningen 
6. Någon av lösningarna rekommenderas, prö

vas och väljs 
7. Lösningen etableras 
8. Utfallet kontrolleras. 
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När det gäller metodstudier i produktionen är 
det lämpligt att starta utredningen med pro
duktionsorganisationen i stort, för att sedan 
fortsätta med operationer, operationssteg och 
rörelseelement. 
Grenom att starta med hela verksamheten kan 
man om det inte visar sig nödvändigt slopa en 
djupare bearbetning av delområden och detal
jer. 
Vid en metodstudie måste man först avgränsa 
objektet. 
Denna avgränsning baseras i första hand på 
ekonomiska faktorer. 
Metodstudiema bör göras på arbeten som be
räknas pågå under lång tid, arbete som kräver 
förhållandevis mycket arbetskraft och omfat
tande utrustning. 
Flaskhalsar, dvs trånga sektioner, är ett om
råde för metodstudier likaså materialtranspor
ter som verkar hämmande på produktionsflödet. 
Vid analys av metoder stöter man ofta på pro
blemet att avgöra vilket rörelsemönster som är 
mest effektivt. Denna rörelsestudie faller inom 
området rörelseekonomi. 
Vi nöjer oss här med att säga att man ska ta 
hänsyn t i l l existerande kunskaper och ekono
miska rörelsemönster. 
o Arbetet bör gå i lätt och naturlig rytm 
o Arbetet bör utföras med båda händerna då så 

är möjligt 
o Arbetsställningen ska kunna varieras 
o Arbetsplatsen ska ha lämplig höjd 
o Föremålet som ska kontrolleras bör ligga i 

synfältets centnun. 

Kartläggningsmetoder 
Det finns olika typer av scheman, dels sådana 
som lämpar sig för registrering av olika slags 
upplysningar, dels sådana som används för av
sevärt mer detaljerade beskrivningar. Ju mer 
detaljerad en imdersökning är desto kostsam
mare är den vanligen. Man ska därför inte 
använda sig av mer detaljerade kartläggnings
metoder än vad som är nödvändigt. 
De vanligast förekommande schema och dia
gram är: 
o Produktionsschema I 

- Operationer och kontroller, som utförs på 
en produkt, oftast bestående av flera detal
jer, registreras. 

o Produktionsschema I I 
- Operationer, kontroller, transporter och 

lagringar, som utförs på en detalj eller av 
en person, registreras. 

o Verksamhetsdiagram (t ex man-maskindia
gram) 
- Samspelet mellan flera personer eller mel

lan personer och maskiner eller mellan en 
persons händer. 

Vilken kartläggningsteknik man använder sig 
av är beroende bl a på arbetets art och de mål 
som man har föresatt sig att nå. 

De här nämnda formerna för kartläggning kan 
sägas vara standardformer. Ofta kan det emel
lertid vara lämpligt att utveckla en speciell 
kartläggningsteknik för ett visst arbete. Det 
väsentliga är att vid kartläggningen arbetet 
sönderdelas i element som är avpassade efter 
undersökningens ändamål och arbetets art. 

Produktionsschema I 
Produktens "huvuddetalj" anges t i l l höger, och 
på en lodrät flödeslinje har man ritat symboler 
för de operationer och kontroller som ingår. 
Produktens övriga detaljer anges från vänster 
t i l l höger i den ordning de sätts samman med 
huvuddetaljen. Operationerna och kontroller
na kan få den ordningsföljd som fig 3:2 visar. 

Produktionsschema II 
Om man önskar en mera detaljerad bild av 
händelseförloppet, kan man använda sig av ett 
schema där man inte bara antecknar operatio
ner och kontroller utan också transporter, t i l l -
falliga uppehåll och lagringar (fig 3:3). Vanli
gen begränsar man kartläggningen t i l l att om
fatta endast ett arbetsobjekt i taget. Samma 
schema kan emellertid också användas t ex för 
kartläggning av en persons arbete. Det är vä
sentligt att man i analysen anger om det är 
operatet eller arbetaren, som analyseras, och 
att man i samma analys håller sig oavlåtligt 
t i l l det man valt att studera. 

För kartläggning av kontorsarbeten har man 
utarbetat speciella scheman av liknande typ, 
som är anpassade för att exempelvis registrera 
blanketters gång och kontorsärendens behand
ling. 
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Fig3:2 Produktionsschema! 

Objekt stQi 
Antal/år 2000 

Operation 

Utförd av 

Avdelning Nuv. metod • 
-Föresl. metod • 

Datum 83 OA 06 Blad nr 1-10 

Sits 

O Operation 

• Kontroll 
(Avsyning) 

Ryggstcxj 

Ytt3ehandling Q Ytt>ehandling Q 

Avsyning M Avsyning [ J 

Ben 

Hopsättning Q 

Märkning Q 

Kontroll 

Förpackning 

Ö Ytbehandling 

n Avsyning 

Fig 3:3 Produktionsschema 2 
(RÄTjONAUSERINCSTtmilSllA KSTITUTIT 

Ämnen til l stolsitsar Tillagning 

Planka pä vagn d5 travers 

Vagn transport på spår 

Planka på virkesvaqn 

Till kapbdnk 

Kapn inq 

Till upplag f kapat virke 

På 

Till klyvsåg 

Klyvning 

Till upplag f kantat virke 

PS 
Till torkvagn 

På torkvaqn 

I - •= "i 

V 

38ml 

PRODUKTIONSSCHEMA 2 

Bilaga 
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(S«tOH»UStlllNCSIEI(NrS«A mSTiniTET 

VERKSAMHETSDIAGRAM 

Biloga 

Obi«ki 

Sidstvcke i trd 

K«lkrivning 

Operatör 

Nedt-ggninQ 10 

Fastspänningld 

Väntan 

Vdndninq 12 

Nedtaqnino 11 

Fastspdnningll 

Väntan 

Vändning 10 

Nedtggninq 12 

FastspänninglZ 

Väntan 

Vändning 11 

Op«ral ion 

S&qning i mgskinsåq 

Raskins&q 10 

Växling 

Sägning A 

Vändning 

Sägning B 

Ulf&rd av Dotui 

HoskinsSg 11 

Växling 

Sågning A 

Vändning 

Sågning B 

U Nuv. melod 
%förmt]. metod 

Anlolbtod Blod nr 

1 1 
Batkrivning 

Maskinsåq 12 

Vändninq 

Sågning B 

Växling 

Sågning A 

Symbol-
förklaringar 

^Personarbete ^ Maskinarbete ^ Komb. arbete 

i Väntan 

= I 

0,05 min 

Fig 3:4 Diagrammet visar en ar
betssituation där en operatör be
tjänar 3 maskiner samtidigt. Såg
ning sker maskinellt medan väx
ling och vändning sker manuellt. 
Man försöker avpassa arbetsgång
en så, att ingen maskin behöver stå 
och vänta på operatören 

Verksamhetsdiagram 
När man ska undersöka en metod som förefal
ler att inte medge ett effektivt utnyttjande av 
maskinen och/eller operatören, gör man metod
beskrivningen i form av ett s k verksamhets
diagram (fig 3:4). I ett sådant nöjer man sig 
inte med att ange vilka aktiviteter som före
kommer och utmärka om de sker samtidigt 
osv utan dessutom anger man i form av sta
peldiagram hur lång tid vaije aktivitet kräver. 
Staplarna i diagrammet markeras i enlighet 
med den typ av aktivitet som avses. 

Verksamhetsdiagrammet ger en god bild av 
det tidsmässiga samspelet mellan olika aktivi
teter. Det gör det också relativt enkelt att läg
ga upp en ny metod med optimala sysselsätt
nings- och utnyttjningsgrader. 

Arbetsmätning 
Arbetsmätning kan definieras som mätning av 
människors, maskiners och anläggningars in
satser i produktionen eller resultat av dessa. 
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Arbetsmätning används ofta i samband med 
ackordsättning, men man kan idag se en ökad 
övergång t i l l andra prestationslönesystem. 
Detta betyder inte att arbetsmätningen kan 
slopas eftersom ackordsättning endast är ett av 
arbetsmätningens områden. 
Uppgifter om tidsåtgång behövs för att: 
o Kunna planera när ett arbete ska starta för 

att vara färdigt t i l l en viss tidpunkt 
o Kunna beräkna erforderlig kapacitet för t i l l 

verkningen 
o Kunna beräkna kostnader för tillverkningen. 

Avsikten med en arbetsmätning är att man ska 
få reda på hur lång tid en eller flera aktiviteter 
kräver. 
Uppgifterna om tidsåtgången kan man få på 
olika sätt. 
Man skiljer mellan att göra mätningar och att 
göra beräkningar. 
De metoder som brukar användas vid arbets
mätning indelas enligt följande: 

Mätning av tid 
o Mätning med tidur eller med tidmätnings-

instnunent 
- Klockstudier 

o Mätning med ögonblicksobservationer 
- Frekvensstudier 
- GTT-studier. 

Beräkning av tid 
o Elementartidsystem 
o Tidformler 
o Systematiska jämförelser 
o Den nya arbetsmätningen - ett övergripande 

synsätt. 

Dessa indelningsgnmder får ses ur pedagogisk 
sjmpunkt. 
När det gäller beräkning av tid kan det vara 
svårt att avgöra om det är en systematisk jäm
förelse som leder t i l l en tidformel eller elemen
tartidsystem. 
Här görs en kort genomgång av respektive me
tod. I övrigt hänvisar vi t i l l speciell litteratur 
som behandlar metoderna mer övergripande. 

Klockstudier 
Vid klockstudier används följande hjälpmedel: 
o Klocka, stoppur indelat i hundradels minu

ter 
o Arbetsstudieprotokoll, blankett som beror på 

tidsstudieobjekt och således skiftar från före
tag t i l l företag. 

o Arbetsstudiebräda, vilken används för kloc
ka och studieprotokollet. 

Två metoder kan förekomma: 
Kontinuitetsmetoden. Uret går oavbrutet under 
hela observationstiden. Varje avläsning av uret 
(vid operationsstegsgränsema) ger ett tidvärde 
räknat från operationens början. Skillnaden 
mellan två på varandra följande avläsningar 
ger den tid som förflutit mellan dem (dvs tiden 
för operationssteget). 
Nollställningsmetoden. Uret nollställs efter 
varje avläsning (vid operationsgränsema) och 
det avlästa värdet blir den tid som förflutit 
sedan närmast föregående avläsning (dvs t i
den för operationssteget). 

Metoderna kan användas på olika sätt och har 
fördelar och nackdelar. 
Vid kontinuitetsmetoden måste beräkning gö
ras i efterhand, däremot erhålls ingen tidsdiffe
rens, vilket kan förekomma vid nollställnings
metoden. 
Kontinuitetsmetoden går i vissa fall att använ
da då man studerar flera arbetare, vilket ej går 
med nollställningsmetoden. 
Innan mätningen börjar bör man indela arbetet 
som ska mätas i operationssteg. Det finns vissa 
allmänna regler för hur stegindelningen bör 
ske. Stegen ska vara lämpliga byggklotsar t i l l 
tidformler. Gränserna mellan två operations
steg bör vara naturliga och lätta att uppfatta. 
Stegen bör inte bli för omfattande. Det är bätt
re att göra en studie mer indelad och göra sam
manslagningar i själva bearbetningen. 
Mycket korta operationscykler, t ex under 0,10 
min, bör inte indelas i steg. Ett steg bör kunna 
bestämmas med hjälp av stoppur. 
En av tidsstudiens svåraste uppgifter är att 
göra prestationsbedömning. 
Långvarig träning och erfarenhet brukar an
ges som de möjligheter man har t i l l hjälp för att 
kunna utföra prestationsbedömningar. När det 
gäller att fastställa arbetskvalitén brukar en 
förhandling även vara ett alternativ. 
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Frekvensstudier 
Frekvensstudier är en form av stickprovsun
dersökning i likhet med t ex den statistiska 
kvalitetskontrollen och utgör en tillämpning 
av sannolikhetskalkylen. 
Metoden innebär att man under studieperioden 
gör ett stort antal slvunpmässigt valda ögon
blicksobservationer på maskiner, personer 
eller processer. Vid varje observationstillfälle 
noteras vad som sker i just det ögonblicket. Den 
andel av totala antalet observationer som gäl
ler en viss arbetsuppgift är direkt proportionell 
mot den andel av totala studietiden under vil
ken arbetsuppgiften utförs. 
Detta ska belysas med ett enkelt exempel: 
För att undersöka utnyttjandegraden av en 
pallyftare observeras denna under t ex en dag. 
Observationen utförs emellertid inte kontinu
erligt utan man gör kanske 100 slumpmässiga 
observationer av pallyftaren xmder en dag. 
Resultatet skulle kunna bli: 

Pallyftare utnyttjas - 80 observationer 
Pallyftare utnyttjas ej - 20 observationer 

Vid 80 av de 100 observationstillfällena använ
des pallyftaren, vilket ger en antydan om att 
pallyftaren utnjrttjas under ca 80 % av arbets
tiden under denna dag studien pågick. Detta 
innebär vid en 8-timmarsdag att pallyftaren 
utnyttjades ca 6,4 timmar. 
Ju större antal observationer som ligger t i l l 
grund for bedömningen desto säkrare kan man 
vara på resultatet. 
Frekvensstudiemas stora fördel är att man re
lativt snabbt och billigt kan få en grov bild av 
tidens fördelning i ett större tillverknings
avsnitt. Frekvensstudietekniken har främst 
kommit att användas i samband med organisa
tionsstudier, där den visat sig mycket använd
bar. 

GTT-studier 
GTT (Grupp-Tid-Teknik)-studier kan uttryc
kas som en specialform av frekvensstudien. 
Observationstillfällen följs med konstant inter
vall 0,25—0,50-1,0 min etc beroende på hur stor 
grupp som studeras. Vid observationstillfället 
iakttar man samtliga personer-maskiner i 
gruppen och vad som försiggår. 
Fördelen med GTT-studier jämfört med klock-
studier är att man kan göra tempostudier på 
stora grupper. 

Gemensamt för tidmätningsmetodema gäller 
att noggrannheten i resultatet står i relation 
t i l l det totala antalet observationer eller tid
mätningar. 

Tidformler 
Det resultat man kommer fr£im t i l l genom mät
ningar gäller endast då mätningen pågick. Vill 
man få ett mer generellt underlag för att be
stämma tider för liknande arbetsuppgifter kan 
man använda tidformelkonstruktioner. 
Med tidformler avser man en sammanställning 
av tidvärden som är systematiskt ordnade och 
gäller för operationer inom ett visst produk
tions- eller produktområde. 
Tidformeln visar det matematiska sambandet 
mellan tidsåtgången för ett arbete och de olika 
arbeten som påverkar arbetsomfattningen. 
Den färdiga tidformeln kan utgöras av en for
mel eller ett nomogram. 
Arbetet med att ta fi-am en tidformel kan bli 
mycket omfattande och kostnadskrävande om 
man ej har några tidsdata att utgå ifrån, och 
man alltså måste göra en mängd mätningar för 
att få underlag för tidformeln. 
I många fall kan man dock använda resultaten 
från tidigare studier. 
Det är nödvändigt att tillämpa standardiserad 
stegindelning vid studierna. 

Elementartidsystem 
Elementarsystemen bygger på den enkla prin
cipen att man för en viss definierad rörelse kan 
bestämma ett enhetligt tidsvärde. 
Det i Sverige mest kända är MTM 
(Methods-Time-Measurement eller 
Metod-Tid-Mätning). 
Elementartidsystem gnmdar sig på att ma
nuella arbeten kan delas upp i enkla element, 
så kallade elementarrörelser eller grundrörel
ser. 
En enkel montering kan t i l l exempel delas upp 
i följande elementarrörelser: 
o Sträcka (handen t i l l föremålet) 
o Gripa (föremålet) 
o Flytta (föremålet) 
o Inpassa (föremålet i ett annat föremål) 
o Släppa (föremålet). 
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T A B E L L l - S T R A C K A - R T A B E L L M I A - V R I D A - T 

Löned Beskrivning 
i cm Typ i Typ 2 Beskrivning 

A B C cl. D E A B 

T. o. m. 2 2.0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,6 A Till ett föremål i fixerat 
<4 3.4 3,4 5,1 3,2 3,0 2,4 och invant töge eller i 
6 4.5 4,5 6,5 4,4 3,9 3,1 andra tianden eller som 
8 5,5 5,5 7.5 5,5 4,6 3,7 andra handen vilar pä 

10 6,1 6,3 8.4 6,8 4,9 4,3 (tidllpkt-greppkt<8 cm) 

12 6,4 7,4 9,1 7,3 5,2 4,8 B Till ett föremal, vars läge 
14 6,8 8.2 9,7 7,8 5.5 5,4 kan var iera nägot frän 
16 7.1 8,8 10 ,3 8,2 5,8 5,9 gäng till gäng. 
18 7,5 9,4 10,8 8,7 6,1 6,5 

gäng till gäng. 

20 7,8 10.0 11,4 9,2 6.5 7.1 

22 8,1 10,5 11,9 9.7 6.8 7.7 C Till ett föremäl blandat 
24 8,5 11,1 12 .5 10 .2 7,1 8.2 med andra , sä alt man 
26 8,8 11.7 13,0 10,7 7,4 8.8 mäste söka octi välja. 
28 9.2 12 ,2 13,6 11 .2 7,7 9.4 

mäste söka octi välja. 

30 9.5 12.8 14,1 11,7 8.0 9,9 

35 10 ,4 1 4.2 15,5 12,9 8,8 11,4 D Till ett mycket litet före
<40 11.3 15.6 1 6,8 1 4,1 9,6 12.8 mäl eller dä ett noggrant 
45 12.1 17,0 18 ,2 15,3 10,4 1 4,2 grepp erfordras. 
50 13,0 18,4 19.6 16,5 11 .2 15,7 

grepp erfordras. 

55 13.9 19,8 20,9 17,8 12.0 17,1 

60 14,7 21 ,2 22,3 19,0 12,8 18,5 E Till ett obestämt läge för 
65 15,6 22,6 23,6 20 ,2 13.5 19,9 att komma i balans eller 
70 16.5 24,1 25 ,0 21 ,4 14,3 21 ,4 i läge för nästa rörelse 
75 17,3 25,5 26 ,4 22,6 15,1 22.8 eller ur vägen. 
80 18,2 26,9 27 .7 23,9 1 5.9 24 ,2 

eller ur vägen. 

T A B E L L II - F L Y T T A - M 

Längd 
i cm 

Tid i TMU Vikttillägg 
Längd 
i cm Typ 1 Typ J Vikt i 

kg 1 : -TkAi 1 1 Faktor 
Beskrivning 

Fig 3:5 Utdrag ur MTM-systemets datakort 

Tid i TMU 
Vikt eller motstånd 

60" 7S 105 •.20 135 1 S0° 165 = 180° Vikt eller motstånd 

2,8 3.5 4,1 •<,8 5.4 6.1 :-.8 7.4 a.i 8.7 9.4 S från 0 tom 1 kg 

5,5 6.5 7.5 B.S 9.6 10.6 11 .6 12.7 13.7 14.8 M över 1 kg tom 5 kg 

a.1 '0.5 13,3 14.4 16.2 1B.3 10.* 22.2 :->.3 26,1 28.2 L över 5 kg tom 1 6 kg 

T A B E L L I I I B - A N B R I N G A T R Y C K - AP 
Hel cykel Komponenter 

Symbol T M U Beskrivning Sym bol T M U Beskrivning 

APA 10.6 A F + DM + RLF AF 3.4 Anbringa kraft 
DM 4.2 Behålla kraft. Min. 

APB 16.2 APA + G2 RLF 3.0 Upphäva kraft 

T A B E L L IV - GRIPA - G T A B E L L V — INPASSA — P 

Symbol Tid iTMU Beskrivning 

G 1 A 2.0 
Ett föremål, som lig
ger ensamt och or 
lätl att gripa 

G 1 B 3,5 
Ett föremål, som är 
mycket litet, eller ett 
tunt föremål som lig
ger på en plan yta 

G 1 C 1 7,3 

Ett cylindriskt eller 
nästan cyl. föremål, 
när greppet hindras 
av underlaget och 
vid en sida 
Diameter > 12 mm 

Poss-
nings 
g red 

11,2 

14.7 

I 

16.2 

19,7 

21.0 

21,8| 

25.3 

26.&! 

1 Inget tryck 
eller ringa 
noggrannhet 

2 Något tryck 
eller någon 
noggrannhet 

3 Kraftigt tryck 
eller stor 
noggrannhet 

S Symmetrisk 

För varje elementarrörelse har man undersökt 
vilka faktorer som påverkar tiden för rörelsen. 
Tiden för att sträcka handen t i l l ett föremål 
måste exempelvis bero på avståndet. 
Men det beror också på hur noggrann och kon
trollerad rörelsen behöver vara. Även andra 
faktorer påverkar tiden. 
Sedan man bestämt de inverkande faktorerna 
har man en gång för alla mätt tiden för varje 
elementarrörelse och för olika värden på de 
inverkande variablerna. 
Resultaten har sedan sammanställts i tabeller 
som samlats på ett s k datakort. Fig 3:5 visar 
en del av MTM-systemets datakort. 
Man kan bestämma tiden för ett manuellt 
arbete genom att se efter vilka elementarrörel-
ser som ingår och för varje elementarrörelse 
registrera avståndet och andra påverkande 
faktorer. Därefter kan man med hjälp av data
kortet ta reda på tidsåtgåingen för varje elemen
tarrörelse. Totaltiden bestäms genom att man 
sxunmerar tiderna för de enskilda rörelserna. 

Vid elementartidsystem tillämpar man sär
skilda beteckningsspråk för de olika grundrö-
relsema. 

Som exempel kan man anta att följande rörel
ser ska utföras: 
o Sträcka handen 40 cm t i l l ett stämjärn vars 

läge kan variera från gång t i l l gång. 

I MTM-symboler betecknas denna rörelse: 
R 40 B 

R står för sträcka 
40 står för längd i cm 
B beskrivning av rörelsen 

Enligt datakortet kommer denna rörelse att 
kräva tiden TMU. 
En TMU (Time-Measurementr-Unit) är lika 
med 0.00001 timme. 
MTM ska i första hand användas vid metod
studier. 
Vidare kan nämnas MTM 2, MTM 3 och MOST 
som är en vidareutveckling av MTM-systemet. 

Systematiska jämförelser 
Systematik beskrivs enligt följande: 
Vi tänker oss att vi för en viss tillverkning har 
utarbetat en trappstegsformad tidangivelse. 
0,4 ni 1,0 min 1,2 m 1,4 min 
0,8 m 1,2 min 1,6 m 1,7 min 

När man får en ny produkt som är 1 m jämför 
vi i tabellen, större än 0,8 m men mindre än 
1,2 m. Man använder då tiden 1,4 min som 
normvärde. Man kunde även interpolerat och 
då erhållit normtiden 1,3 min. 
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Ett vanligt system för systematiska jämförel
ser är UMS (Universal-Maintenance-
Standards), som betyder generella underhålls
standarder. Systemet är, som namnet säger, 
utvecklat för tidsbestämning av underhållsar
beten. Tidsåtgången för nyckeloperationema 
bestäms med MTM. 

Den nya 
arbetsmätningen 
I korthet har här redogjorts för de vanligaste 
tidmätningsmetodema. Hur de olika metoder
na går in i varandra och när man ska välja den 
ena eller den andra mätmetoden har i stort sett 
varit obesvarade frågor. 
Man har saknat ett övergripande synsätt på 
mätmetoderna och en enhetlig systematisk 
sammanställning av data t i l l beräknings
underlag. 
Tiduppgifter kan samlas in genom klockstu
dier, MTM-analyser, statistik, erfarenhetsvär
den eller andra bedömningar. Oavsett insam-
lingssätt föreligger ett systematiseringsbehov. 
Man vill ju i en ny arbetssituation få fatt i 
tidigare insamlade uppgifter. 
Arbetsmätning - tidsbestämning av arbetsope-
rationer - innebär att man delar in arbetet i 
mindre arbetsmängder och så långt som prak
tiskt är möjligt och ekonomiskt försvarbart be
skriver vilka arbetsmoment som ingår och hur 
de utförs. Samtidigt noterar man tidsåtgången 
för de olika arbetsmängderna. Dessa tidnote-
ringar kan med fördel ske i form av funktions
samband, där man ser hur tiden beror av vissa 
faktorer hos arbetsmängden. 
Dessa arbetsmängdfimktioner eller standard
komponenter underlättar sättet att kartlägga, 
dokumentera och komplettera tidsättnings-
underlag. 
Det är detta det är frågan om - att oavsett 
mätteknik använda sådana indelningsgrunder 
av arbetsmängden, att de var för sig blir an
vändbara i flera sammanhang och att de kom
ponenterna är utbytbara vid förändringar i 
arbetsoperationemas uppläggning. 
Sättet eller kanske systematiken för hur de 
tidigare uppställda kraven på en rationell ar
betsmätning kan uppfyllas har under åren ut
vecklats inom ramen för kurser i framtagning 
av underlag för kalkylering, planering och lö
nesättningar. 

I princip kan arbetssättet beskrivas enligt fig 
3:6. 
Insamling av grunddata kan ske med traditio
nella mätmetoder under beaktande av att 
gränserna för arbetsmängderna följer ett visst 
klassificeringssystem. 
Ett n3rtt mätinstrument i form av metodproto
koll som bygger på förflyttarörelser kan kom
plettera tidigare mättekniker. Syftet är att 
man snabbt - då man inte har möjlighet att 
närma sig själva arbetet - kan göra en hygglig 
bedömning av arbetsmetoder och därmed tids
åtgången. 

1/ 
Metodanalys 

Metodprotokoll 

Arbetsmängdfunktioner , 
Metodundersökningar 
Metoduppföljningar "^^^^ 
Grundunderlag för 
tidformler 

^ ^ ^ - ^ Manuella rörelser 
. Processer 

_ Traditionella mät
metoder såsom: 
- SF-Metoden 
- Frekvensstudier 
- Klockstudier 
- MTM, UMS, GTT, m m 

Tidunderlag 

Fig 3:6 Insamling grunddata 

Allmänt beräknade tider 
Fördelama med beräknade tider (av typen 
standardtider etc) är: 
o Produktionstekniken koncentrerar sig på 

metoder istället för på operatören och tiden 
o Prestationsbedömningar elimineras (elemen-

tartider är normtider) 
o Metodbeskrivningar blir mer exakta än vad 

som är möjligt vid en arbetsmätning med 
stoppur 

o Det gör det möjligt att beräkna tidsåtgången 
innan produktionen sätts igång. 

o Metodbestämningen kan göras utan prov. 

22 



Användningsområden kan vara: 
o Att utarbeta rationella metoder innan pro

duktionen sätts igång 
o Att förbättra redan tillämpade metoder 
o Att fastställa normtider 
o Att utarbeta tidformler och standarddata 
o Att få vägledning vid konstruktion av nya 

prodiikter 
o Att utforma arbetsbesparande verktygskon

struktioner 
o Att underlätta val av rationell utrustning 
o Att skaffa sig instruktionsunderlag 
o Att träna medarbetarna för att utveckla de

ras metodsinne. 

Löneformer 
Vilken löneform som används inom ett företag 
är t i l l stor del beroende av företagets struktur 
och produkter. Viktigt är att lönesystemet är 
uppbyggt så att man lätt kan bereda, planera, 
kalkylera och avläsa resultat av prodvikter och 
produktion. Inte minst viktigt är att systemet 
upplevs som rättvist av arbetstagarna. 
I den allmänna lönedebatten möter man van
ligen en mängd olika argiunent och synpunkter 
vad som menas med rättvis lön. Sannolikt lig
ger det bakom dessa argument och ssmpunkter 
värderingar som är betingade av olikheter i 
kunskaper, behov, taktiska dispositioner etc. 
Vad som menas med rättvist är en upplevelse 
där vi enskilda individer är påverkade av 
mängder av uppfattningar. Rättvis lön upplevs 
helt enkelt olika av varje individ. Därför bör vi 
utarbeta gruppnormer som i stort kan överens
stämma med individemas åsikter. 
Lönens storlek är en förhandlingsfråga mellan 
partema och ska så vara. Lönens storlek i för
hållande t i l l arbetsinsatsen är däremot delvis 
en förhandlingssak. 
Lönefrågor rymmer en rad delfrågor: tillgång 
och efterfrågan på personal, stimulans, prodxik-
tivitet etc. 
Under åren har flera olika betalningssystem 
utarbetats inom industrin vad gäller de arbeta
re vars avtal gmndar sig på kollektivavtal. 
På senare år har även totalomfattande löne
system utarbetats där indirekt produktionsper
sonal och administrationspersonal även omfat
tats i systemet. 

Vilken löneform är den rätta? 
Det finns inte något entydigt svar på den frå
gan. Tidlön kan vara rätt i ett sammanhang, 
däremot kan den vara helt fel i ett annat sam
manhang. 
Löneformer kan indelas i : 
o Tidlön 
o Prestationslön. 

Avsikten med prestationslöner är att dessa ska 
öka intresset för produktiviteten. 
Nedan ska redogöras för några typer av löne
former och deras karaktäristiska drag. 

Tidlöner 
Tidlönesystemet är den enklaste löneformen, 
d v s arbetstagaren får betalt efter den tid han 
arbetar. Tidlöneformen kan förekomma som 
daglön, veckolön eller månadslön. 
Vissa företag knyter upp någon form av merit
värdering och arbetsvärdering t i l l tidlönen, 
där man beaktar följande synpunkter: 
o Arbetets svårighet 
o Arbetstagarens duglighet 
o Arbetstagarens prestation 
o Företagsspecifika faktorer m m. 

Detta är inte specifikt för tidlönesystemen utan 
kan även förekomma i alla etndra löneformer. 
Fördelar med tidlönesystem: 
o Enkla att administrera 
o Minskeir stress, om man jämför med presta

tionslön 
o Arbetstagaren vet alltid sin lön. 

Nackdelar med tidlönesystem: 
o Anses inte produktivitetsbefrämjande. 

Prestationslön 
Prestationslön indelas i följande gmpper: 
o Ackordslön 

- Raka ackord 
- Biandackord 
- Gmppackord 

o Nya löneformer 
- Premielön 
- Vinstandelssystem. 
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I ackordslön baseras betalningen på antal pro
ducerade enheter eller tjänster per tidsenhet 
eller kronor. 
o Raka ackord = Tid/Enhet eller Kr/Enhet 
o Biandackord = Fast del + Tid/Enhet, Fast 

del + Kr/Enhet 
o Gruppackord = Rakt ackord eller biand

ackord baserat på en grupp arbetstagare med 
två eller flera man. 

Fördelar med ackordssystem: 
o Enkel uppföljning 
o Arbetstagaren kan påverka sin löneutveck

ling 
o Ger bra kalkylunderlag 
o Anses produktivitetshöjande. 

Nackdelar med ackordssystem: 
o Omfattande löneadministration 
o Noggrann kvalitetskontroll kan krävas 
o Stressituationer kan uppstå. 

Nya löneformer 
Vid utvecklingen av nya löneformer är det i 
första hand följande faktorer som är vägledan
de: 
o Resultatandelar och produktionspremier är 

ofta tillämpade begrepp 
o Nytänkande i sättet att bedöma arbetsupp

giftemas krav vid lönesättningsarbete 
o Individuella kvalifikationer har fått en mera 

framträdande roll i lönefrågor 
o Ökat intresse för tillämpning av gemensam

ma löneformer (för arbetstagare, arbetsleda
re och övriga tjänstemän.) 

Det vanligaste och kanske det enklaste syste
met som idag används är vad man kallar pro
duktionstal. 
Detta innebär att man jämför anslagen tid med 
använd tid och erhåller ett produktivitetstal 
som sedan ligger t i l l gmnd för prestationslö
nen. 

De förändringar i löne- och arbetsformer som 
kommer i framtiden ställer helt andra krav på 
resultatmätningar än vad man i traditionella 
ackordssystem har kunnat klara av. 
I de nya arbetsformerna organiseras ofta arbe
tet i naturliga produktionsgrupper med ett 
samlat ansvar för produktion, material, kvali
tet etc. Gruppens gemensamma resultat ger re
sultatandelar som beror på utnyttjandegrad, 
prestation, spill etc. 
Tänkta fördelar med nya löneformer: 
o Enkel administration 
o Gtenom mättal kan man lätt avläsa olika re

sultat 
o Gruppkänsla 
o Kvalitetsmedvetenhet 
o Produktivitetshöjande. 

Möjliga nackdelar med nya löneformer: 
o Den enskilda arbetstagaren har svårt att av

läsa sitt eget resultat 
o Det tar tid att acceptera systemet. 

Sammanfattning 
Löneformer är idag under en snabb utveckling, 
där nya krav i form av medbestämmande, to
talresultat, erfarenhet etc är viktiga faktorer. 
Det är viktigt att utformning av lönesystem 
sker i samverkan inom företaget. 
Det finns handböcker och broschyrer om löne
system, som man kan ha som inspirationskälla 
vid val av löneformer. 
Det finns naturligtvis inget allmängiltigt svar 
på hm- ett företags lönesättning ska vara ordnad 
och hur dess lönesystem ska vara utformat. 
Lönesättningen måste anpassas efter verksam
hetens teknologi, organisation och efter arbets
formerna i företaget. 
Lönesystemet ska främja produktionen och 
vara fördelaktigt för de anställda genom att de 
får ekonomiskt utbyte av krävande uppgifter, 
ökat kunnande och förbättrade arbetsresultat. 
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Beredning 
För att börja en tillverkning av en ny produkt 
krävs en viss mängd gmndfakta. Detta kallar 
man i dagligt tal att bereda produkten. Man 
bereder: 
o Ritningsunderlag 
o Tillverkningssätt 
o Materialslag 
o Verktygsunderlag 
o Produktionsgång. 

Med detta underlag har man berett produkten 
för produktion. 
Man indelar beredningen i olika gmpper, bero
ende på vad man ska använda beredningen t i l l : 

o Bereda för massproduktion 
o Bereda enstaka speciella produkter 
o Medverka vid kontinuerliga förbättringar av 

nuvarande sortiment 
0 Medverka vid utveckling av nya produkter. 

1 detta kapitel berör vi endast beredning av nya 
produkter. 

Ritningar 
Att konstmera och rita ligger för träindustrins 
del i flesta fall utanför det producerande företa
get. Undantag är t ex husfabriker. När man på 
ett företag tar emot en konstmktion för 
granskning, är det viktigt att på bästa sätt 
bereda konstmktionen för produktion. 
o Kan företagets standardmaterial användas? 
o Kan befintlig maskin- och verktygsutmst-

ning användas? 
o Kan enkla förändringar spara dyra operatio

ner? 

Exempel: 
Ett företag tillverkar stolar av stilmöbeltyp. 
Företaget får en förfrågan om tillverkning av 
en stoltyp med många ingående detaljer. 
Vid beredning upptäcks att man på ritningen 
har använt sig av virkestjocklek 28 mm. 
Genom att diskutera förändringar med konst-

mktören kan man gå över t i l l virkestjocklek 20 
mm, vilket är standard för företaget, samt änd
ra vissa radier för att kunna tillverka stolen 
mer maskinellt. 
Resultatet efter granskning av föreslagna åt
gärder blir att stolen kan tillverkas maskinellt 
och t i l l låg produktionskostnad men behåller 
den finish och kvalitet som krävs av kunden. 

Tillverkningssätt 
Med tillverkningssätt menas att man bestäm
mer var och hm- produkten ska tillverkas, dvs 
vilken arbetsgång och i vilken maskin produk
ten ska produceras. 
För att dokumentera tillverkningssättet an
vänder man sig av 
o Operationskort-Fig 4:1 
o Tillverkningsritning - Fig 4:2,4:3. 

Material 
Att välja material och ingående komponenter 
börjar i konstruktionsskedet. Att bereda från 
ritningsunderlag t i l l produktionsunderlag kan 
medföra förändringar, vilket sker vid ritnings
granskning. Att beräkna materialåtgången 
samt förbereda inköp ingår också i uppgiftema. 
Aktuella dokvunent: 
o Materialkort - Fig 4:4 
o Sågschema - Fig 4:5 
o Fanerschema - Fig 4:6 
o Kapnota-Fig4:7. 

Standardmaterial 
Vid beredning är det viktigt att i första hand 
använda det material som redan används inom 
företaget. Standardisering av materialet är 
ekonomiskt fördelaktigt genom att sortiment i 
materiallager kan hållas nere. 
Standardisering kan ofta inskränka sig t i l l att 
man gör en förteckning över: 
o Träslag och dimensioner som normalt an

vänds 
o Beslag, skmv samt ingående komponenter. 
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O P E R A H 0 N S K 0 R T 

Delalj nr Benämning Ordernr 

Material tjenamning och amwision Uaienalnr Maienatmangd Datum 

Avd. Prod-
gfupp cj. Ĉ ratk>n Verwyg Val

kod 
Siall-
pris 

Styck
pos 

SUUI-
M 

Styck-
tiä 

Summa Start- VerW 
Stan-
datum 

VerkI, 
lardig- Vefki 

antal 

Plan. av Plan. dofi 

Fig 4:1 Operationskort 

7°, •>e\ 

3karrier 

33 . *0 
^ MO -0.3 

i 

ISî alaMI 

+Q3 
.38-6 . 

3-693 

Fig 4:2 Tillverknings
ritning 
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Fig 4:3 Tillverknings
ritningar FST Vff f l 'W 

II1 ^ , J - O O P 

3-690 

II1 ^ , J - O O P 

3-690 

^ , J - O O P 

3-690 

^ , J - O O P 

3-690 

^ , J - O O P 

3-690 

•] i 11 
. 3-692 1 t FST NRS'lVt' \ . 3-692 [| I 

3-69? 

3 - ^ 6 
Stomme 

ra BéuÄMUIUC 

3-680 

lA 6^0 275 

3 - 6 » t / g 
F5T :^RK>'l'/2 

3-695 
3-69A/I 

3-695 
3-694/? 

MUMMER 

HSmklo» 
Korisarg 
Ungtarg 
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A-A Skala I'I 
3 - 6 9 g 

11 ( 
.̂ 4 i A 

1 : 1 

Ö +1 

. 35 . i 1.3$ . 
B±Q3 

A 
lo 

s; 

JO; 

Synlig 
sida 

Kanien 
O Xbrcrten 
05 

lUUMMER 

Korisarg 
Med hjt 

3-694 
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M A T E R I A L K O R T 

UtskTäät jSid I KB 
Antal Adress 

Fig 4:4 Materialkort 

Artthel Blad nr 

DetVPos 
nr 

Benämnkig 
Antal 

MATERIAL 
Färdigmån i mm Plan.lård DetVPos 

nr 
Benämnkig 

per an. an tiltv. MATERIAL BiMWi 
Plan.lård 

Fig 4:5 Sågschema 
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Fig 4:6 Fanerschema 

F A N E R - S C H E M A 
Artikel Blaa nr 

Det/Pos. Benamnng 
Antoi Ti»-

siag KvM 
Faidigmatt i mm Plan tarct Det/Pos. Benamnng 

pel an an liHv 
Ti»-
siag KvM 

Langa Breda 

Plan tarct 

Fig 4:7 Kapnota 

K A P N O T A 

Anikel Blad nr 

Del /Pos Benämning 
AnUI Trä

slag Kval 
FartligiTian i mm Plan fard. Del /Pos Benämning 

per art an tittv 
Trä
slag Kval UngO Bredd Tjocklek 

Plan fard. 
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Verktygsunderlag 
För att uppnå ett gott resultat redan vid star
ten av en ny produkt fordras väl genomtänkt 
utrustning, t ex mallar och fixtiu-er. 
Beredningen ansvarar för framtagning av rit
ningar och skisser för tillverkning av fixturer 
och mallar. 
Vid extern tillverkning av mallar och fixturer 
måste beställning av dessa ske i god tid före 
produktionsstart. Viss tid för intrimning måste 
man alltid räkna med. 
Verktygsregister bör finnas som visar vilka 
verktyg som finns i företaget, vilket underlät

tar vid verktygsinköp och vid konstruktion av 
nya verktyg. 

Exempel på arbetssätt 
Som exempel använder vi stolen som beskrivs i 
början på kapitlet. 
När ritningsgranskningen är genomförd och 
godkänd fastställs tillverkningssättet. 
Man väljer att skriva ut operationskort enligt 
fig 4:8. ' 
Vidare tas en arbetsritning fram som arkiveras 
på förmanskontoret. 

O P E R A T I O N S K O R T 

F R A M B E I O KRrSTlk)A 
IngArigrupp Antal Order nr 

Material benamnng ocfi dartension 

FUR eSMOO'-^SO 
Maienalnr 

3 0 0 
Maienalmangd ^ 

Q 0 0 I 5 
Datum 

Avd. Prod.-
flfupp c* Operalion Verktyg Val

kod 
Stali-
pns 

Stych-
pns 

Stall
tid 

Styck-
Ud 

Summa 
M 

Start-
vecka 

VefU 
stan

datum 

VerkI 
lardig- Verkl 

antal 

10 1 5 10 6 R 0 V K A P I 0 7 5 0 0 . 0 5 15 0 1 0 

12 +4 20 PÄRlTM M A L L P - 3 7 5 0 0 , 1 7 1 5 Q 3 3 

12 1 6 3 0 7 5 0 0,A2 15 0 8 3 

10 19 ^0 TDRKWIW6 0 , 1 6 - 0 3 0 

10 1 7 5 0 RlKTHVVUjOO 7 5 0 Q 0 5 15 0.09 

10 I S 60 PLAUHVVLIiaö 7 5 0 0 , 0 3 1 5 Q 0 5 

1 2 21 10 K O P I E R F R X S O M A L L R - 1 6 2 2 5 0 0 ,23 4 6 0,A(> 

12 20 80 JOOT, LÅI06D 19.00 0 3 0 3 0 0 6 0 

12 2 5 9 0 eORRO.TAPPHÄL 3e RlTU 22,50 0 2 9 4 5 0 - 4 6 

13 2 8 100 POTSM, P L A M 7 5 0 O « 0 /5 f .60 

1 3 2 9 110 PUTbU, R O U O U 7 5 0 0.38 1 5 0 7 6 

Plan av Plan dan 

Fig 4:8 Operationskort 

*0 
7-1 

J 3 _ 

-33_ 

3kanler 

AAO -Q3 Hwvlinqsprofil 

3-693 

Fig 4:9 Arbetsritning 
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Av utrymmesskäl har vi valt att här beskriva 
en detalj som ingår i stolen (framben). 
För att gå vidare börjar man med materialkor
tet, där man listar upp och beräknar materialet 
för varje detalj i en komplett stol och framben, 
men självfallet måste ett materialkort för varje 
artikel tas fram. 

Fig 4:10 Materialkort 
M A T E R I A L K O R T 

Artikel nr Benämning Uts>r oa! 

631 6TOL KRISTIWA 
Sid KB 

OP nf 

10 
Artikeirn 

1 % 
KIT 

T 
Benamntng 

FRAMBEIO 
Antal 

2 
Adress FOTTM 

38-1 
billighet 

10 137 T EA<BEk) 2 38-1 

10 138 T SAR6 LÄK)& 2 38-1 

10 139 T SARG KORT 2 38-1 

10 \A0 K RV66bRlCKA ( 5 0 - 2 

10 \A\ T ^ A 6 MEU.AW BEW 2 38-1 

4 0 \A2 K 6 ITS KPL 1 5 0 - 2 

20 186 K KLOSSAR A 5 0 - 2 

30 593 K 6RUUDLACK 0.2 5 0 - 2 

30 6 9 ^ K TOPPLACK 0,2 5 Ö - 2 

Fig 4:11 Materialkort 
M A T E R I A L K O R T 

Artikel nr Benämning Utskr Oat 

I3«) FRAM6EM KRI5TIUA 
Sk] KB 

QP nr 

10 
Artikeint 

5^6 
K'. T 

K 
Benämning 

FUR 25*100 
Antal 

0015 
Adress ForrM Giltighei 
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K A P N O T A 

631 KRI6TIK)A F U R Z5-^\00 
Siad nr 

Det/Pos Benämning 
AntU Trä

slag Kval 
Fatdtgmait \ mm Plan lard Det/Pos Benämning 

pef art. an tillv 
Trä
slag Kval 

Unga Bredd Tjocklett 

Plan lard 

F R A M B E W 2 100 F U R I 730 2 5 (00 

137 BAKBEIO 2 100 If -^60 2 5 100 

135 SARG LÅKJb Z 6 0 N 5 6 0 2 5 (00 

139 6AR& KORT 2 5 0 H m ^80 2 6 (00 

Fig 4:12 Kapnota 

Kapnota- sågschema 
Som regel tar man vid beredningen även fram 
kapnotor eller sågscheman i stället för mate
rialkort för ämnestillverkningen. Detta för att 
man ska kunna kapa eller såga av samma ma
terial för olika detaljer samtidigt. 

Verktyg 
För att kunna ta fram stolens bakben måste 
följande mallar tillverkas: 
o Påritningsmall bandsågning 
o Kopierfräsmall 
o 4 st fräsmallar för olika vinklar 
o 1 st fräsmall för rundning. 

Vi väljer här att använda arbetsritningen som 
utgångsritning för de mallar som ska tillver
kas och ritar upp var spännare och klossar ska 
vara placerade. 

8 

g ST SPÅMUARE TVP DL g 

s 

600 

'BarTEWPl/iTTA AV 
(O MM BJftRKPUVUOOD 

Fig4:13 Arbetsritning 
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När alla detaljer är genomgångna lägger man 
upp en tillverkningsorder för att få mallar och 
fixturer tillverkade före produktionsstart. 

Tillverkningsväg 
För en del produkter kan man välja flera alter
nativa vägar genom produktionen. Här gör 
man då upp process-scheman för att se vilken 
väg som är lämpligast. Se fig 4:14—4:15. 
Vi har även här valt att visa process-scheman 
för stolens framben, och här kan ganska lätt 
ses att tillverkningsväg I I är den mest riktiga. 

Arbetsrutinen vid beredningen 
Efter vad som tidigare sagts bör alltså följande 
uppgifter tas fram innan en produkt kan börja 
att tillverkas, förutsatt att det finns en ritning: 
o Materialkvalité och materialkvantitet 
o Vilka operationer som ska utföras och vilka 

metoder som ska användas 
o Plats för och tjrp av bearbetning 
o Vilka maskiner som ska användas 
o Vilka operationstider (ackordspriser) som 

gäller 
o Val av hjälpverktyg. 

Detta ska sammanställas på operationskort 
och materialkort (kapnota, sågschema, faner-
schema) som lämpligen görs av arbetsledare, 
arbetsstudieingenjör eller en speciell beredare. 



Något att tänka på vid 
beredningsarbetet 

Konstruktionen 
Börja med att studera konstruktionen som hel
het och undersök om den kan förändras så att 
utformningen av detaljerna förenklas. 

Bearbetningen 
Försök att förenkla bearbetningen genom att 
dela eller lägga ihop detaljer. 

Metoderna 
Utforma detaljerna så att rationella bearbet
ningsmetoder kan användas. 

Tidigare tillverkning 
Undersök om liknande detaljer tidigare tillver
kats. Kan mallar, fixturer användas? Blir t i l l 
verkningstiden ungefår densamma? Men var 
kritisk! Beredningen får inte konservera äldre 
modeller! 

Standardisering 
Undersök om standarddetaljer kan användas. 

Materialet 
Undersök materialets kvalitet och dimension. 
Se efter om standardmaterial kan användas. 

Fig4:14 Produktionsschema, 
metod 1 
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Ytterligare något att tänka på 
o Kontrollera att varje operation är nödvändig 
o Undersök om toleranserna är onödigt snäva 
o Undersök om noggrannheten i bearbetning

en är rimlig i förhållande t i l l produktens 
funktion 

o Undersök om bearbetningen är anpassad t i l l 
befintlig utrustning. 

(Rt^ONAUSERINCSTEKNISlIt INSTITUTET 

M E T O D n 
P R O D U K T I O N S S C H E M A 2 

Biloga 

Fig4:15 Produktionsschema, 
metod 2 

Obi«k> 
F R A M B E N K R I S T I N A 

Opo Avd. i_. Nuv. metod 
XForeil .melod 

Rrlning 

136 
Arilörbruknlno 

2000 
Urförd av Dolum Anlal blad BIciJ r.f 

Betkri*ning VARFÖR 

Avdel
ning 1 1 1 Avil. i lid i A rim riT lining or 

o z f å < 
> 

< < 
Z > --• 

' B R Ä D G Å R D o @ 

T R A N S P O R T o v • 200 30 
G R O V K A P N , © o v • 
T R A N S P O R T o v 25 4,0 

' P A R I T N I N G © v • 
B A N D S Ä G N I N G @ v • 1 

' S T R Ö L Ä G G N I N G © v • 
T R A N S P O R T o ©; v • 25 
T O R K N I N G © v • 

10 
T R A N S P O R T 0 v • 25 ^.o 

10 
T R A N S P O R T 0 v • 25 ^.o 
R I K T H Y V L I N G © v • 
T R A N S P O R T 0 ©; v • 5 0,8 
P L A N H Y V L I N G © o v • 
T R A N S P O R T 0 v • 10 1.5 

" K O P I E R F R Ä S N I N G © v 
T R A N S P O R T 0 ©. v • 10 1.5 

" J U S T , L Ä N G D (£ ) o v • 
T R A N S P O R T c v 10 1.5 

" B O R R N , T A P P H A L © v 
T R A N S P O R T o v • 15 2.3 

" P L A N P U T S N . © o v • 
P U T S N . R U N D © ) o v • 

" T I L L L A G E R c ©" • 30 4,5 
u c © o v • 
23 0 © o v • 
26 

p © v 
27 o © v • 
Summa 12 10 0 355 54,1 

34 



Trätorkning 
Grundbegrepp 
Torkning av virke är en viktig del av träbe
handlingen. Virke är ett hygroskopiskt* mate
rial vars form ändras med fuktinnehållet. Före 
bearbetningen av virket måste därför rätt fukt
innehåll uppnås. Fviktinnehållet i virket står i 
relation t i l l luftens fuktighet. För att kimna 
sköta och förstå "torkmaskinema" fordras att 
man känner t i l l sambandet mellan träets fukt
mekanik och luftens relativa fuktighet. Vid be
handlingen av torkat virke måste man även 
betona vikten av att rätt luftfuktighet i kondi-
tioneringslager, tillverkningslokaler och lager 
hålls så att avsedd fuktkvot i trämaterialet 
bevaras. 
Dessutom är lagringen i brädgården av bety
delse. Brädgårdsskjul eller skärmtak rekom
menderas, så att träet inte utsätts för väta. 
Om fuktkvoten i träet är ojämn före torkningen 
blir också resultatet sämre. 

För att förstå de olika "torkmaskinemas" 
verkningssätt beskrivs kortfattat de 
grundläggande begreppen. 
Trämaterialets fuktkvot följer den relativa 
luftfuktigheten och antar jämvikt efter en viss 
tid i konstant klimat. 
Kurvorna i fig 5:1 är ej likformiga beroende på 
om fuktvandringen sker t i l l eller från träet. 
Dessutom är kurvorna annorlunda för samma 
tyg av träämne beroende på använd 
torktemperatvu- samt avvikande för olika 
träslag och mellan käm- och splintved. 

Fuktkvot 
Förklaring: 
Den viktminskning ett trästycke (provbiten) 
undergår vid torkning t i l l konstant vikt (helt 
torrt), dividerat med den torra vikten. 

u = ^ " - ^ X 100 = mo 

— - 1 X 100 uttryckt i procent (%). 
mo 

* Påverkas av fukt. 

Brädgärdstorkat virke 

— Högtemperaturtorkat virke /Ji 
(max. temperatur 115°C) 

Fuktavgivning '^'•^ ' Li- 15-̂  

Fuktupptagning 

Desorption 
(fuktavgång) 

Adsorption 
(fuktupptagning) 

20 40 60 80 % 100 
Relativ luftfuktighet 

Fig 5:1 Sambandet mellan relativ luftfuktighet och 
träets jämviktsftiktkvot för ftirusplint; brädgärdstorkat 
virke, ca 10°C, och högtemperaturtorkat virke, ca 115°C. 
(EfterKEgner) 

mu = Provbitens vikt ur vilken fiiktkvoten ska 
bestämmas 

nio = Provbitens vikt efter fullständig torkning 
i torkskåp (103 ± 2 °C). 

Relativ luftfuktighet 
Förklaring: 
Luft kan innehålla en viss mängd vattenånga. 
Mängden uttrycks vanligen i g/m' luft (ång
halt). Luftens relativa fuktighet vid en viss 
temperatur är förhållandet mellan aktuell ång
halt och mättnadsånghalten vid samma tempe
ratur dvs ju varmare luft desto mer vattenånga 
kan luften maximalt "bära", innan vattenång
an faller ur som kondens (dimma). 

Lufttemperatur ° C Max ånghalt (g/m') 
(Mättnadsånghalt) 

- 20 °C 0,88 
- 10 °C 2,14 

o°c 4,84 

+ 10 °c 9,39 
+ 20 °C 17,34 
+ 30 °C 30,37 
+ 80 °C 293,30 

Fig 5:2 Mättnadsånghalt för luft vid olika temperaturer 
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Exempel: 
Luft med en temperatur av 20 °C och med en 
ånghalt av 7 g/m^ har en relativ fiiktighet 
[<̂ * eller RF] = 
Ånghalten ^ 
Mättnadsånghalten [20 °C] ~ 

= ^ T T T L = 0,4037 « 40 % RF 17,34 
* G r e k i s k b o k s t a v , u t t a l a s f i 

Krympning - Svällning. 
Fibermättnadspunkt 
Det levande trädet innehåller normalt en stor 
mängd vatten för sin ämnesomsättning. Så 
snart trädet avverkats börjar vatteninnehållet 
att minska, såvida man inte förhindar detta 
genom t ex vattenlagring. 
Till att börja med försvinner s k fritt vatten, 
d v s vatten i vedens och cellemas hålrum. 
När det fria vattnet avdunstat återstår en viss 
mängd i eller t i l l cellväggarna bundet vatten. 
Fuktkvoten, w, d v s förhållandet mellan vatt
nets vikt och det ftillt torra träets vikt, brukar 
då uppgå t i l l 25 ä 30 %. Denna gräns, under 
vilken träet endast innehåller bundet vatten, 
kallas fibermättnadspimkten. 
När rått virke torkas bibehåller det sina di
mensioner ner t i l l fibermättnadspunkten. Där
efter börjar det krympa - mest i tangentiell 
riktning i förhållande t i l l årsringama, ungefar 
hälften så mycket i radiell riktning och endast 
obetydligt i fiberriktningen, dvs stammens 
längdriktning. Se fig 5:3. 

Radiell 

Tangentiell 

När torrt virke utsätts för fiiktig luft sväller 
det och svällningen i olika riktningar är av 
samma storleksordning som krympningen. 
Svällningen upphör när fibermättnadspunkten 
passeras. 
o Krympning i tangentiell riktning 4^14 % 
o Krympning i radiell riktning 2-8,5 % 
o Krympning i fiberriktningen 0,1-0,35 % 
o Volymminskning 7-21 %. 

Krympning och svällning är i stort sett propor
tionella mot fiiktkvotsändringen, se fig 5:4. 

Rödbok 
ai = svällning i fiberriktningen 
ar = svällning radiellt 
at = svällning tangentiellt 
av = volymsvällning 

10 15 % 
K r y m p n i n g a 

10 15 20 
Krympning a 

Fig 5:4 Svällning hos furu och rödbok. Källa: Byggträ, 
T råinformation AB 

Krjrmpning och svällning kan vålla olägenhe
ter, som dock i stor utsträckning kan elimine
ras om man låter längdträ vara "dimensions-
bestämmande" och använder virke vars fiikt-
kvot inte alltför mycket skiljer sig från den 
genomsnittliga i den fårdiga konstruktionen, 
byggnadsdelen eller enheten. 

Fig 5:3 Radiell respektive tangentiell rörelse i en träd
stam 

Fig 5:5 Virke som tas ut med rektangulärt eller cirkel
runt tvärsnitt ur en stam deformeras vid torkning så som 
antyds i bilden — beroende på olika stor krympning i 
olika riktningar. Källa: Byggträ, Träinformation AB 
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Om virke lagras utomhus under regnskydd kan 
jämviktsftiktkvoten variera xmder året enligt 
nedanstående figur. 

20 k-. 

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

t = Uleluftens temperatur 
cp = Relativa luftfuktigheten 

v = g vatten/m' luft 
U|v = Jämviktsfuktkvotenförträ 

Fig 5:6 Dygnsmedelklimat med tillhörande jämvikts-
fuktkvot i Stockholm 1969. Källa: Torkhandboken STFI 

Kall luft har låg ånghalt och när denna luft 
värms upp sjunker den relativa luftftiktighe-
ten. 

Exempel: 
Fuktmättad luft med temperaturen 
-10°C uppvärms t i l l +20°C. 
Vid -10°C är ånghalten maximalt 2,14 g/m^ 
och relativa luftfiiktigheten tp, är 100 %. 
Vid +20°C är ånghalten maximalt 17,34 g/m\ 
Vad är då den relativa luftfiiktigheten ̂ p ? 

2,14 
f = 17,34 X 100 = 12,3 % RF 

När denna torra luft förs in i bostäder och verk
stadslokaler sker en uttorkning av allt som in
nehåller fiikt, exempelvis trä, människor m m. 
Således kan virket torka under den önskade 
fiiktkvoten. Detta kan leda t i l l sprickbildning 
och skevhet i virket. 
Särskilt i träindustrins maskinhallar, där luft
växlingen är stor, är uttorkningen påtaglig. 
Det kan därför finnas skäl att tillföra fiikt och/ 
eller sänka temperaturen åtminstone under 
icke arbetstid. Detta för att hålla relativa luft
fiiktigheten under kontroll och kompensera för 
arbetsdagens begynnande torkning. 
Alltför ofta är temperaturen även under ar
betsdagen för hög, vilket bidrar t i l l uttorkning
en. 

Det kan därför vara lämpligt att följa hur tem
peratur och luftfiiktighet varierar i arbetsloka
lerna. 
Termohygrografen är exempel på ett enkelt 
hjälpmedel. Denna ritar kurvor för temperatm* 
och relativ luftfiiktighet dygns- eller veckovis. 
(Termohygrografen passar endast i rumskli
mat.) 

Fig5:7 Termohygrograf 

Psykrometer 
För att styra trätorken fordras att klimatet kan 
mätas och därigenom styras. Denna mätning 
sker vanligen med psykrometer. Psykrometem 
består av en torr termometer och en med exem
pelvis textilduk befiiktad termometer. När luft 
passerar de båda termometrarna (lufthastighet 
^ 2 m/s) sker en avdunstning av vattenånga 
från den befiiktade termometern vilket kyler 
ner denna, så att den visar lägre temperatur än 
den torra. 
Denna temperaturskillnad står i relation t i l l 
relativa luftfiiktigheten enligt fig 5:10-5:11. 

Fig 5:8 Psykrometer 
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760mm 

Exempel 
Torktemp 82°C 
Rel. fuktighet 62% 
Träfuktkvot 7.8 % 

O) 

.> 

<u 

7̂  20 30 ¥0 50 60 70 80 90 100 110 120 
Torktemperatur °C 

Fig 5:9 Träfuktkvot för ett visst träslag. Källa Eisenmann KG, Maschinenbau 
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p 

E 

Psykrometerdifferens °C 
(Temperaturskillnad mellan torra och våta temperaturen) 

Fig 5:10 Psykrometertabell för bestämning av luftens relativa ftiktighet. Källa: Eisenmann KG, Maschinenbau 
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24,5 19 16 W.5 12,5 11.5 11 10 9,5 9 8.5 8 7,5 7 6,5 6 6 5.5 5,5 5 1,5 1,5 1,5 1 1 3,5 
2tfi 13 16 n,5 73 12 n 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 6 5,5 5.5 5 1.5 1,5 1,5 1 1 3,5 
25 19 16 W,5 73 12 11 10 9,5 9 8J5 8 Z5 7 6,5 6,5 6 5,5 5,5 5 5 1,5 1,5 1 ¥ 3,5 
25 13 IS 15 13 12 11 10 9,5 9 8,5 8 7.5 7 6,5 6,5 6 5,5 5,5 5 5 1,5 1 1 1 3,5 
25 19,5 16,5 15 13 12 11 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6,5 6 5,5 5,5 5 S 1,5 1 1 1 3,5 
25,5 19,5 16,5 15 78 12 11 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,S 6,5 6 5,5 5,5 5 5 1,5 1 1 1 3.5 
25,5 20 17 15 13,5 12,5 11 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6,5 6 5,5 5,5 5 5 1,5 1 ¥ 1 3,5 
2S 20 17 15,5 13,5 12,5 11 10,5 3,5 9 8.5 8 7,5 7 8,5 6,5 6 5,5 5.5 5 5 1,5 1 1 1 3,5 
26 20 17,5 15,5 13.5 12,5 11,5 10,5 9,5 9 8,5 8 7.5 7 6,5 6,5 8 5,5 5,5 5 5 1,5 1 1 1 3,5 
26,5 20,5 17,5 75,5 13,5 12,5 11,5 10,5 10 9 8,5 8 7,5 7 6.5 6,5 6 5,5 5,5 5 5 1,5 1 ¥ 1 3,5 
2S.5 20,5 17,5 15,5 13,5 12,5 11,5 10,5 10 9 8.5 8 7,5 7 6,5 6,5 6 5,5 5,5 5 5 1.5 1 1 1 3,5 
27 21 17,5 15,5 13,5 12,5 11,5 10,5 10 9 8,5 8- 7,5 7 6,5 6,5 8 5,5 •5,5 5 5 1,5 1 1 1 3,5 
27 21 78 15,5 1¥ 72,5 11.5 10,5 10 9,5 8,5 8 7,5 7 6,5 8,5 6 5,5 5 5 1,5 1,5 1 1 3,5 3.5 
27 21 18 15,5 1¥ 12,5 71,5 10,5 10 3,5 8.5 8 7,5 7 6,5 6,5 6 5,5 5 5 1.5 1,5 1 3,5 3,5 3,5 
27,5 21 18 15,5 11 73 11,5 10,5 10 9,5 8,5 8 7,5 7 6,5 6,5 6 5,5 5 5 1,5 1 V 3,5 3.5 3 
27,5 21,5 18 16 11 13 11,5 10,5 10 9,5 8,5 8 7,5 7 6,5 6,5 6 5,5 5 1,5 1,5 1 3,5 3,5 3 3 
28 21,5 18 16 n 12,5 11,5 i0,5 10 9 8,5 8 7,5 7 6,S 6 5,5 5,5 5 %5 1,5 1 3,5 3,5 3 2,5 
28 21,5 18,5 16 11 12,5 11,5 10,5 10 9 8.5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5,5 5 1.5 1 1 3,5 3 3 2,5 
28 21,5 18,5 16 11 12,5 11,5 10,5 10 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 1,5 1,5 1 3,5 3,5 3 2,5 2 
28^ 21,5 18,5 16 11 12,5 11,5 10,5 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 1,5 «• 1 3,5 3 2,5 2,5 2 
28,5 22 18,5 16 11 12,5 11,5 10,5 9,5 9 8,5 7,5 7 6,5 6 5,5 5,5 1,5 1,5 1 3,5 3 2,5 2,5 2 
28,5 22 18,5 IS 11 12,5 11,5 10,5 9,5 3 8 7,5 7 6.5 6 5,5 5 1,5 1 1 3,5 3 2,5 2 
29 22 18,5 16 11 12,5 11,5 10,5 9.5 9 8 7,5 7 8,5 6 5,5 1,5 1 3,5 3 2,5 2 
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Fig 5:11 Tabell för bestämning av jämvikts fiiktkvoten för ett visst träslag. Källa: Eisenmann KG, Maschinenbau 

40 



Torr temp Våt temp J ämviktsfuktkvot 
t tv Ujv 

"C °C % 

100,2 100 20 
100,6 100 18 
101,3 100 16 
102,3 100 14 
103,8 100 12 
105,8 100 10 
107,1 100 9 
108,6 100 8 
110,6 100 7 
113,2 100 6 
117,0 100 5 
122,1 100 4 
129,3 100 3 

I takt med den snabba utvecklingen inom 
elektroniken har även elektroniska mätgivare 
utvecklats dels enligt psykrometerprincipen 
och dels kapacitiva givare som direkt mäter 
relativa luftfuktigheten. Det finns dessutom 
resistiva givare (motståndsgivare) för direkt
mätning av fiiktkvoten i trämaterialet, vilket 
ibland används för att styra torkningsproces
sen. 
Vid högtemperaturtorkning över 100°C gäller 
ett annat fysikaliskt samband mellan torra 
temperaturen (hetånga) och våta temperatiu"en. 

Fig 5:12 Jämviktsfiiktkvot for hetånga med luftbland
ning. Källa: Hildebrand, Maschinenbau GmbH 

Område för högtemperaturtorkning 

Psykrometertemp och 
Jämviktsfuktkvot 

50 so 70 »o 
Torr temperatur °C 

Fig 5:13 Diagram for bestämning av jämviktsfuktkvoten vid olika temperaturer. Torra resp våta temperaturen från en 
psykrometer. Källa: Hildebrand, Maschinenbau GmbH 
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Konventionella 
luftväxlingstorkar 
Dessa är de mest använda torkarna och tork
metoden lämpar sig väl för alla storlekar av 
virkesvolymer och trädimensioner. Uppvärm
ningen sker ofta med egenproducerat träavfell 
genom varmvatten, hetvatten eller ånga, men 
även el-uppvärmning förekommer. 
För att erhålla torkeffekt måste virket staplas 
med strömellanlägg så att en god luft;cirkula-
tion förbi varje planka eller bräda kan erhål
las. Dessutom bör virkespaketen vara likformi
ga i längd genom att ändarna växelvis jämn-
drages. Denna jämndragning görs för att få en 
jämn lufthastighet genom torkpaketen och 
undvika att "tjuvluft" går förbi vid "kvastfor-
made" paketändar med ojämn torkning som 
följd. 

Vandringstorken 
Virkespaketen transporteras med denna metod 
genom en lång kanal som indelas i torkzoner. I 
varje torkzon hålls ett speciellt torkklimat. 
Transporthastigheten för en viss virkestyp är 
konstant, vilket innebär att passertiden i varje 
torkzon blir densamma. 
Vandringstorken lämpar sig bäst vid sågverk 
där stora virkesvolymer ska torkas med likfor
miga virkesdimensioner och där slutfiiktkvo-
ten ej ska ligga alltför lågt. 

Kammartorken eller satstorken 
Ett eller flera virkespaket placeras i en diffu-
sionstät kammare. Torkningsförloppet får följa 
ett för virkestypen lämpligt program. 
Klimatet styrs genom temperaturreglering, 
luftväxling och basning (tillförsel av vatten
dimma eller ånga). Liksom vid all trätorkning 
är det viktigt att luftcirkulationen är jämn 
genom virkespaketen. 
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Fig 5:15 Schematiskt processchema för ett visst träslag 
och en viss torktyp. Begynnelsefuktkvot 30 % slutfuktkvot 
8 %. (Regleringen av värdena kan i dag styras bättre med 
hjälp av elektronisk reglerteknik.) Källa: Hildebrand, 
Maschinenbau GmbH 
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Fig 5:14 Vandringstork med indelade torkzoner 

42 



Fig 5:16 Universalt torkprogram. 
Källa: Teknologisk Institut Trse-
teknik, Köpenhamn 

Diagrammet består av fem kurvor: 

A. Träets medelfuktkvot i %. 

B. Våta temperaturen c:a 38°C 
konstant. 

C. Torra temperaturen. En bred 
kurva från 40°C till 60°C. De 
inringade siffrorna på över- och 
undersidan av kurvan anger 
temperaturdifferensen. 

D. Luftens relativa ftiktighet. En 
bred kurva från c:a 90 % till c:a 
27 %. Översidans %-siffror 
motsvarar psykrometerdiffe-
rensen på undersidan av C-
kurvan. 

E . Träets jämviktftiktkvot. En 
bred kurva från c:a 20 % till c:a 
5 %. Översidans %-siffror mot
svarar psykrometerdifferensen 
på undersidan av C-kurvan. 

Diagrammet innehåller: 
Ett mift program med psykrome-
terdifferenser (inringade siffror) 
från undersidan av C-kurvan, ett 
hårt program med psykrometer-
differenser (inringade tal) från 
översidan av C-kurvan samt ett 
medelprogram. 

Exempel: 
Skeppningstorrt trä med låg densitet 
eller trä, som är lätt att torka, t ex 
furu med högsta fiiktkvot av 25 %, 
uppvärms till 50°C, med samtidig 
tillsättning av vatten till luften, för 
att undgå yttorkning. 
Därefter regleras luftväxlingen så 
att psykrometerdifferensen blir 12°C 
(våt temperatur 38°C). I detta klimat 

Urtivterteälp ogram 
moAn 

7fe 

Torr temp °C 

Relith/ 

4 ^ Järh>^iMsf iWtkVo % 

Tidsenhet 

inställer sig ytan på jämviktfuktkvo-
ten 7 1/2 %. 
När provbitama visat att medelfiikt-
kvoten är 20 %, ökas differensen till 
16°C, vilket motsvarar 37 % luftfuk

tighet och 54°C och en jämviktsfukt-
kvot på c:a 6 %. Allteftersom provbi-
tamas fuktkvot sjunker, ökas tempe
raturdifferensen till dess att träet 
har nått den önskade fuktkvoten. 

cd bl 

4 3 TT 

Fig 5:17 Mindre typ av kammartork, principskiss Fig 5:18 Större typ av kammartork (trucklastad på 
tvären), principskiss 

43 



Fig 5:19 Större typ av kammartork (trucklastad) Fig 5:20 Större typ av kammartork, tvärmatad 

Basning 

Värmebatteri 

Fig 5:21 Luftcirkulationen i en satstork. Källa: Tork
handboken STFI 

Fig 5:22 Satstork med lastning via vagnar 

Kondensationstork 
Luftcirkulationen är denssimma som i en kam
martork men i stället för luftväxling avfiiktas 
luften här via utkondensering av vatten ur luf
ten med hjälp av en kylmaskin. 
Grenerellt fungerar avfuktningen som ett kyl
skåp där fukten får kondensera på kylflänsar-
na. 
Torkprocessen styrs av en termostat och en 
hygrostat. Dessa är placerade i aggregatets 
ventilationskanal. Termostaten reglerar elek
triska värmebatterier, som är monterade inne i 
kammaren. Hygrostaten reglerar kompres
soms från- och tillslag. 
Denna torkt j^ lämpar sig i regel endast för 
torkning av små mängder virke. 
Torkanläggningen kan göras ganska billig, 
ofta kan befintliga utrymmen användas. Kra
ven på diffusionstäthet är lägre än andra tork
metoder. Kondensationsaggregat kan även an-

Fig 5:23 Kondensationstork placerad inomhus. Torkkam
maren är utförd i glasfiberarmerad plast och kondensa-
tionsaggregatetplacerat utanför kammaren 
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Cirkulations-
fläktar 

Snitt A-A 

B™™ 

virkes 
p a k e t / 

r f frf7> } > / } f / >/ r ^ / / > 

Värme
batterier 

virkes 

Kondensor 111 ^"v^ j i Förångare 
It cvcrj.ventil ** 

Kompressor 

Fig 5:24 Kondensationstork med stationärt aggregat. 
Källa: Torkhandboken STFI 

vändas vid konditionering av virke i lagerut-
rjmimen. 
Värmeförbrukningen är relativt låg, men man 
är hänvisad t i l l eldrift, vilket kan innebära 
nackdelar för företag med energiöverskott. 
En variant är en kombinerad kondensation -I-
luftväxling där man tillgriper luftväxling för 
att nå lägre fiiktkvoter. 

Vakuumtork 
Metoden bygger på det fysikaliska förhållandet 
att vattnets kokpunkt sjunker när atmosfår-
trycket sjunker (fig 5:25). 
Virket placeras i en autoklav som sätts under 
ca 90 % vakuum (100 millibar). Härigenom för
ångas vattnet i virket utan att det utsätts för 
förhöjd temperatur. Dock åtgår även här som 
vid all ångbildning ångbildningsvärme som 
måste tillföras vattnet i virket. 
Vanligen används värmeplattor mellan varje 
skot (lager med material) för värmetillförseln. 
Visa typer saknar dock värmeplattor, där sker 
värmetillförsel under atmosfårtryck och växlas 
cykliskt med vakuum. 
Metoden är ej så vanligt förekommande och 

Atmosfär- 1,0 
tryck, atm 

Fullständigt 
vakuum O 

Fig 5:25 Vattnets kokpunkt 
vid olika tryck Temperatur, "C 
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Undertryck = 0,092 b a r ^ \ 
ca 50 till 60°C ^ 

l.̂ '«!a?.aig^m^^ l̂l̂ »'w>;|> 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

v 

Värmeplattor ^ 
^ ca70till80°C ^ 

/ / 

Kylelement 
\ca35till40°C 

Kondensavtappning » 

Fig 5:26 Vakuumtorkning, principskiss 

lämpar sig bäst för torkning av ämnen inom 
möbelindustrin och då i mindre volymer. 
Träslag som torkar snabbt vid vakuiuntork-
ning torkar normalt också snabbt i kammar
torkar. 

Högfrekvenstorkning 
I denna metod används dielektrisk*) uppvärm
ning av vattnet i virket för avdunstningen. 
Värmen tillförs således direkt t i l l vattnet och 
behöver ej ledas från träj^an in som är fallet 
vid de tidigare beskrivna metoderna. (Funge
rar ungefär som en mikrovågsugn.) 
Detta innebär att man får en liten fuktkvots-
skillnad mellan virkets inre delar och dess 5^;-
skikt med mindre sprickbildning som följd. 
Metoden lämpar sig för träslag där vattenång
an lätt kan diffundera ut ur träet. 

Fig 5:28 Högfrekvenstork, torkningsprinciper 

Högfrekvenstorkningen kännetecknas av föl
jande fördelar: 
o Låg fuktighetsgradient (fuktkvotsskillnad) 
o Låg sprickbildning 
o Torktiden är inom vissa gränser oberoende 

av trätjockleken för samma träslag 
o Kostnaden för in- och utlastning blir mindre 

och ströläggningen bortfaller. 

* Dielektrisk värme: exempelvis vatten eller ohärdat lim som 
befinner sig mellan två elektrodplattor utgör ett dielektrikmn 
när en högfrekvens läggs över elektrodplattoma, exempelvis 
13,56 eller 27,12 MHz. 

Fig 5:27 Vakuumtork sedd från inmatningssidan 

Nackdelar: 
o Hög energikostnad 
o Låg verkningsgrad på systemet. 

Högfrekvenstorken är dyr vad anskaffnings
kostnaderna beträffar, men även i drift är den 
dyrare än en konventionell tork, som uppvärms 
med hetvatten eller ånga. 

Högtemperaturtork 
En variant av den konventionella kammartor
ken är högtemperaturtorken, där torkningen 
sker i temperaturområdet 100-150°C och då 
med hetånga i regel blandad med luft. Metoden 
används i liten omfattning i Sverige framför 
allt beroende på virkets missfårgning. Den an
vänds endast när detta saknar betydelse för 
torkning av snickerivirke från 15-25 % ner t i l l 
6-12 % fuktkvot. (Paketvolym ca 1 ^ st.) I och 
med den höga temperaturen smälter kådan och 
virket får en brungul färg. Desutom blir kvis
tarna lätt svarta. 
Torktiden är kortare och totala energiförbruk
ningen lägre med denna metod. Dessutom sker 
fuktupptagningen och ftiktavgivningen i virket 
trögare eft«r hög torktemperatur. 

Fig 5:29 Högtemperaturtork. Källa: Torkhandboken STFI 
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Maskinutrustning 
De som är verksamma inom träindustrin mås
te alltid ha klart för sig att arbetsteknik och 
maskinutrustning inom branschen präglas av 
de förutsättningar, som bestäms av huvud
råvaran trä. Träet är inte homogent utan har 
skiftande egenskaper inom vida gränser. Som 
alla vet kan hållfasthet och utseende variera 
kraftigt t i l l och med inom samma planka. 
Egenskaperna är olika mellan ytved och kärn
ved. Vid torkning kan skevhet och sprickor 
uppstå. 
Måttförändringama är stora på grund av trä
ets fiiktupptagning. Utomhus kan ju träets 
fuktkvot variera mellan 10 % och upp t i l l över 
30 % (fibermättnadspunkten), vilket innebär 
måttförändringar i tjocklek och bredd på upp 
t i l l 5 %. Inomhus i vanliga bostäder kan relati
va luftfuktigheten variera mellan 35 % (vår
vintern) och 75 % (sensommaren) och detta kan 
ge en motsvarande måttförändring på ca 3 % 
hos träet. Dessa senare siffror gäller även trä
industrins produktionslokaler om inte någon 
form av luftkonditionering förekommer. Träet 
"lever". Torkningen, ämnestillkapningen, tole
ranser i bearbetningen och hos den fårdiga pro
dukten, jrtbehandlingen och dess inverkan på 
fuktupptagning och fuktavgivning måste stu
deras och anpassas t i l l den aktuella produkten. 

Ett annat förhållande som alltid måste upp
märksammas är att de bearbetade volymerna 
per tidsenhet är så stora inom träindustrin. 
När mekaniska industrin räknar matnings-
hastigheter i millimeter per minut så räknar 
träindustrin i meter per minut. I träindustrins 
arbetslokaler är det materialet som dominerar, 
i verkstadsindustrin dominerar bearbetnings-
maskinerna. Här gäller det främst att vid änd
ringar och nyinstallationer begränsa mellan
lagringar i arbetslokalerna. Kan flera bearbet
ningar göras i ett flöde med styrd överföring 
mellan de olika stationerna ger detta nästan 
alltid ett gott ekonomiskt resultat. 

Stort utbud 
Valmöjligheterna är stora och utbudet från 
maskintillverkama omfattar ett mycket brett 
register från enkla t i l l sofistikerade utföran

den. Detta finns redovisat i fackböcker och tid
skrifter. Dessutom har ju tillverkarna/mark
nadsförarna omfattande katalogmaterial och 
de lämnar också information vid förfrågan. I 
denna kortfattade översikt redovisas därför in
te enskilda maskiners egenskaper. 
Som vanligt är ekonomin den dominerande 
faktorn. Också här blir förutsättningarna myc
ket olika beroende på den produkt som tillver
kas och kravet på prodxiktens kvalitet, om in
dustrin är stor eller liten (en stor industri kan 
planera en maskin för ett speciellt arbete, den 
mindre industrin behöver i regel en mer uni
versell maskin, som kan användas för olika 
uppgifter och en blandad produktion). Dussin
tals ställningstaganden måste göras där den 
som ska bruka maskinerna är den ende som 
kan formulera kraven eller önskemålen. 

Kapning 
Tillverkning av träämnena är kanske den mest 
betydelsefulla arbetsplatsen i de fiesta träindu
strierna. Här kan stora pengar vinnas eller 
förloras. Här avgörs hur dyrbart material ut
nyttjas. En långt driven mekanisering kan få 
negativa effekter, genom att den förutsätter en 
hög kvalitet på råvaran. 

Exempel: 
Ett företag som tillverkar en produkt där myc
ket kortlängder ingår kan istället för att köpa 
en råvara för 1 600 kr/m-̂  och som ger snabb 
kapning och litet spill, köpa en råvara som 
kostar 1 000 kr/m^ där felen kapas ur vid ma
nuell hantering. Även om spillmängden ökar 
med 25 % (hälften av spillet användes t i l l 
blindträ och emballage, 500 kronors värde) och 
kapningskostnaden stiger med 50 kr/m^ gör 
företaget en vinst på 350 kr/m^. 
1 600 [kr/m^] - (1 000 x 1,25 - 500 x + 50 
X 1,25) = 350 [kr/m^]. 

Principen för själva trähanteringen avgör ma
skinvalet. En annan faktor som avgörande på
verkar ämneskapningen är om planering och 
arbetsberedning ger kaparen möjlighet att 
samtidigt arbeta med ett större antal längder. 
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Spillprocenten kan då sänkas betydligt. 
(Transport- och lagringskostnaden får avräk
nas om de tillkommande längderna inte an
vänds omedelbart). Vid företag som har möjlig
het t i l l skarvning och produkter där skarvat 
trä kan ingå blir beräkningsgrunderna annor
lunda och detta påverkar också maskinvalet. 
För att öka kapaciteten och underlätta för ope
ratören kan en kapplats ut- eller nybyggas en
ligt nedan. Det är viktigt att operatören har 
tillräckligt med tid avsatt för bedömning av 
virkets längd och kvalitet så kapningen blir så 
ekonomisk som möjligt (kvalitetskapning). 

Automatisk frammatning till 
kapens inmatningsbänk 
Detta kan ske med exempelvis pneumatiska 
"avskrapare" från lyftbord. Dock förutsätter 

denna billiga metod att virket är strölagt och ej 
för klent (^38 mm). 
Virkesplockaren är en anordning som lyfter en 
planka i taget via griparm eller vakuvmi från 
virkespaketet t i l l kapbänk. 
Virkestilt med enstyckmatare är den mest före
kommande metoden och ger en relativt säker 
frammatning från de flesta typer av virkespa
ket. 

Matning i sidled 
Detta kan enklast ske via en pneumatiskt re
glerad drivrulle i en odriven rullbana. 
För mycket kraftiga dimensioner bör hela rull
banan vara driven. 

Pakettransportör 

Fig 6:1 Virkesplockare Fig 6:2 Virkesplockare, principskiss 

Fig 6:3 Virkestilt med enstycksmatare 
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Typ av kapsåg 
Snabbkap, parallellkapsåg, (pendelkap), radi-
alsåg, geringskap och specialkapar för exempel
vis husfabrikation. 
Snabbkapsågen är via sin konstruktion den 
snabbaste och säkraste kapen bland de ovan 
nämnda. Klingan ligger under arbetsbordet 
och vid kapning låses arbetsstycket fast via en 
överliggande klämarm. Efter fastspänningen 
av arbetsstycket lyfter klingan pneumatiskt 
och skär igenom virket. I och med den säkra 
fastspänningen kan även en tvåhandsutlös-
ning lätt arrangeras. 
Parallellkapsågen lämpar sig för grövre dimen
sioner där snabbkapsågen är för liten. Klingan 
är här placerad bakom kapbänken och rör sig 
parallellt framåt via ett "länksystem". Mat
ningsrörelsen kan vara manuell eller 
pneumatisk/mekanisk. 
Pendelkapsågen är en föråldrad konstruktion. 
Radialsågen har sitt användningsområde vid 
långa kapsnitt, geringskapning och exempelvis 
urhakning i reglar m m. 
Klingan är rörlig över arbetsbordet via en slid. 
Dessutom kan hela sliden vridas för gerings
kapning. Vissa radialsågar är så uppbyggda 
att klingan går igenom anslagsskenan i sam
ma punkt oavsett geringsvinkel. 
Geringskapen är en mindre typ av kap. Kling
an är här orienterad över arbetsbordet och fäl-
les ner mot arbetsstycket för kapning. Klingan 
kan vridas för geringskapning i olika vinklar. 
{Specialkapsågar finns i flera utföranden och 
är då uppbyggda speciellt för sitt ändamål). 

Anslagsstopp för 
längdbestämning 
För att rätt längd ska uppnås används i långs-
led ställbara anslag. Eftersom oftast flera 
längdvarianter förekommer åtgår flera anslag. 

För snabb kapning kan dessa anslag Qärrma-
növreras. Ytterligare kan anslagen i sig inne
hålla en sensor som utlöser kapcykeln. Dock 
fordras då att säkerheten uppfylles (fullstän
digt beröringsskydd). 
En ytterligare utrustning för ökad snabbhet 
kan vara en "skena" som bildar underlag för 
arbetsstyckena på utmatningsbänken. Denna 
skena fälles momentant undan då klingan sku
rit igenom arbetsstycket. Detta innebär att det 
kapade ämnet snabbt faller undan på den un
derliggande transportbanan. Härigenom kan 
nästa arbetsstycke snabbt föras in för kapning 
osv. 

Borttransport och stapling 
Utmatningsbänken utformas som en lång 
bandtransportör. Utefter dess längd är placerat 
ställbara avkastare. Kapämnena kastas av i 
rätt uppsamlingsficka genom den styrinforma
tion anslagen ger eller så "mätes" kapämnet 
för avkast i rätt ficka. Dessutom kan räkne
verk räkna in kapat antal av respektive dimen
sion. 

Datorkapsåg 
Vid kapningsarbetet måste operatören kontrol
lera varje ämnes utgångslängd och beräkna ut
fallet i respektive längd jämfört med kapnotan 
(virkesbehovet från beredningsunderlaget). 
Dessutom ska kvalitén bedömas och samman
taget med ett stort antal längder och antal av 
var längd är detta ett enormt beräkningsarbete 
för den mänskliga hjärnan om virket ska ut
nyttjas optimalt. 
Detta beräkningsarbete kan överlåtas t i l l en 
minidator och operatören kan ägna sig åt den 
visuella kvalitetsbedömningen av ingångsma
terialet. 

Fig 6:5 Automatisk avsortering 
från utmatningsbanan i respektive 
längdstation 
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En kapmaskin med dator är blind och vid kva-
litetskapning erfordras att en människa bedö
mer kvalitén och meddelar detta i någon form 
t i l l datorn. 
Detta kan ske genom att operatören anger var 
felaktigheterna i träet befinner sig utefter ar-
betsstyckets längd eller helt enkelt kapar bort 
felaktigheter som ej är tillåtna i produkten. 
Med utgångspunkt från detta utförs en auto
matisk längdmätning och datorn beräknar 
optimalt utnj^tjandet och styr automatkapsåg-
en. 
Datorkapsågama kan i regel bli lönsamma 
först vid medelstora eller stora virkesvolymer 
och då framfor allt när kapnotan består av 
många längdvarianter med många korta läng
der. 
Om ej kvalitetskapning efterfi-ågas utan trä
kvalitén är så jämn och längderna så lika att 
kapningen kan ske utan visuell bedömning ut
gör kedjekapsågen en mycket snabb och effek
tiv kapmetod (fig 6:7, 6:8). Alternativt om ex
akta längder efterfrågas kan en multipelkap-
såg med tvärmatning användas (fig 6:9). 

Klyvsågar 
Kljrvsågama kan generellt indelas i fyra kate
gorier — cirkelsåg, lamellsåg, cirkelklyvsåg (for 
grövre dimensioner) och bandsåg. Valet av 
maskintjT) avgör dels virkesråvaran, dels ka
pacitetsbehovet. Virkesråvaran varierar i di
mension och kvalitet samt kan vara kantad 
eller okantad. Dessutom måste man ta hänsyn 
t i l l om bredare material ska klyvas, eftersom 
exempelvis plank efter torkningen är kupat 
och ibland även vridet (framförallt lövträkvali-
téer). Virkesmaterialet kan även ha en långböj 
och det är därigenom avgörande om materialet 
ska riktas for att erhålla rätt toleransmått i 
den slutgiltiga produkten. Ytterligare ett 
problem vid kljrvning av trämaterial är att ma
terialet kan ha inbyggda spänningar och ett 
ursprungligen t i l l synes rakt material kan 
efter klyvningen krokna påtagligt. 

Cirkelsågen 
utgör den enklare maskintjrpen bland klyvså
gar och är oftast handmatad eller försedd med 

Fig 6:6 Datorkapsåg Fig 6:8 Kedjekapsåg 

Fig6:7 Kedjekapsåg 
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Kantat material 

Okantat material 

Fig 6:10 Principen for klyvning i cirkelsåg 

en enklare hjälpmatning i bordet. Hjälpmat-
ningen kan vara utformad som en tandad mat-
ningsklinga i linje med klyvklingan. För kan
tat material bestäms sågsnittets läge via ett 
ställbart anslag. För okantat material kan en 
släde användas eller enklare en påskjutare som 
styrs i ett längsgående spår parallellt med 
klyvklingan. Se fig 6:10. 

Lamellsåg 
Lamellsågen ersätter alltmer den traditionella 
cirkelsågen framförallt tack vare den effektiva 
matningen samt möjligheten att posta flera 
klingor i bredd och därmed få rationellare 
kljrvning. Matningsanordningen består i regel 
av en underliggande drivmatarematta och ar-
betsstycket pressas ner mot matarmattan via 
tryckrullar. Eftersom återkastrisken är större i 
denna maskintyp (många klingor i ingrepp ej 
försedda med klyvknivar) är maskinen försedd 
med återkastskydd. Maskinen är således enkel 
att arbeta med och matningen är effektiv. 
Maskinspindeln kan postas med en eller flera 
klingor. Lämpligast postas klingoma på post-
ningshylsor där klingomas inbördes avstånd 
fixeras med distansringar. Detta innebär att 
respektive postningsbild kan repeteras mycket 
snabbt (kort postningstid). 
För bestämning av sågsnittets läge användes 
här liksom för cirkelsågen ett ställbart anslag 
då kantat material klyvs. För okantat material 
där kantsågning ska utföras tillgrips en annan 
metod där ett s k riktljus markerar sågsnittets 
läge på arbetsstycket. Ett effektivt sätt att 
anordna riktljuset är att använda laserriktljus 
där en mycket skarp markering erhålls. 
Beträffande effektförbrukningen i en lamellsåg 
är denna avhängig av antal skärsnitt, typ av 
trämaterial, träets fiiktkvot, materialtjocklek, 
matningshastighet, skärhastighet, samt tjrp av 
klyvsågklingor. Dessutom är klingomas kondi
tion högst avgörande för effektförbrukningen 
liksom material med inre spänningar. Beroen
de på ovanstående villkor byggs lamellsågama 

med varierande motoreffekter från ca 7,5 kilo
watt upp t i l l 75 kilowatt eller mera. För att ge 
en indikation på erforderlig motoreffekt kan 
följande beräkningar utföras. (Givetvis kan en 
teoretisk och mycket sofistikerad effektberäk
ning göras. För fördjupade studier hänvisas t i l l 
speciallitteratur, se litteraturförteckning). 
Som en snabb och t i l l vardagslag enkel beräk
ning kan följande tumregel användas: 

2,2 kW/25 mm klyvhöjd och klinga 
(3hk/l'och klinga) 

Tumregeln kan gälla för torkad fiir och björk 
vid normal matningshastighet ca 7-10 m/min. 
Då ingår även en viss säkerhetsreserv i värdet. 

n 
SM 90 

Fig 6:11 Standardutförande på lamellsåg 

[ B 
SM90 

TC 

Fig 6:12 Lamellsåg med överkutter avsedd fur tjockleks
dimensionering. Hur denna maskin kan fxirses med bättre 
spånutsug framgår av kapitel 7 
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Fig 6:13 Postningshylsa med distansringar avsett för en 
lamellsåg 

Exempel: 
Furuvirke, U = 12 %, tjocklek 50 mm = 2x25 
mm, 
3 st klyvsnitt, 
2,2 X 2 X 3 = 13,2 kW 
Närmaste standardstorlek välj 15 kW. 

Cirkelklyvsåg 
Cirkelklyvsågen är en betydligt kraftigare 

f 

Fig 6:14 Cirkelklyvsåg 

m 
Fig 6:15 Cirkelklyvsåg 
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maskin än den tidigare beskrivna cirkelsågen 
och lämpar sig således för kraftigare virkes
dimensioner. Maskinen är försedd med ett 
kraftigt matarverk som ofta kan inställas för 
diagonal kly^ming (exempelvis klj^ning av 
^ällpanel). Dessa maskiner är konstruerade 
med tanke på hög produktion och fordrar nog
grann skötsel, speciellt vad gäller klingoma. 
Styrningen av klingan är här betydelsefull och 
injustering av s k styrpinnar måste ske om
sorgsfullt. För att spara material krävs ett tunt 
sägsnitt och cirkelklyvsågen kan förses med 
koniska klyvklingor, se figuren nedan. 

Dubbelkonisk Vänster 
Fig 6:16 Koniska klyvsågklingor 

Klyvbandsåg 
Klyvbandsågen har sitt motsvarande arbets
område som cirkelklyvsågen. Dock kräver 
klyvbandsågen ej lika omfattande skötsel som 
cirkelklyvsågen med sina klingor. Klyvband
sågen ger ett relativt litet spånrum. 

1300 

Fig 6:17 Klyvbandsåg, principskiss 

comn 890 

Fig 6:18 Klyvbandsåg, principskiss 



Hyvelmaskiner 
Näst efter torknings-, kapnings- och klyvnings-
operationerna i produktionen kommer hyv-
lingsmomentet. Grundmaskinema härför ut
gör rikthyuel (riktar en sida plan) samt planhy-
vel (tjockleksegaliserar arbetsstycket med mot
stående yta som referens). 
Rikthyveln som är handmatad har en arbets-
bredd på normalt mellan 300-500 mm. Inmat
ningsbordet är höj- och sänkbart för inställning 
av awerkningsgrad. Dessutom är vissa mas
kintyper försedda med lutningsbart inmat
ningsbord i syfte att hyvla ytan konkav eller 
konvex. 

Fig 6:19 Rikthyvel 

Planhyveln är i regel försedd med flera mat-
ningshastigheter for maskinell matning genom 
maskinen. Inmatningsvalsen är oftast sektio
nerad med fiädrande ringar for att kunna mata 
arbetsstycken med något varierande utgångs-

mått. De flesta maskiner byggs idag för en ar-
betsbredd av 630 mm. För fyrsidig hyvling av 
ett arbetsstycke med hjälp av ovan beskrivna 
rikt- och planhyvel krävs minst fyra hyvlings-
operationer. 
Större hyvelmaskiner kan indelas i två huvud
typer beroende på om materialet ska riktas i 
maskinen eller om eventuellt krokigt material 
ska tvingas rakt i maskinen under hyvlings-
operationen för att därefter återta sin ur
sprungliga krokiga form. Hyvelmaskinen med 
inbyggd riktverkan benämnes riktlisthyvel t i l l 
skillnad från vanlig listhyvelmaskin. Maski
nerna byggs med ett spindelantal från 4 upp 
t i l l 8 eller ännu fler arbetsspindlar beroende på 
typ av profilering samt beroende på verktygs
utformning. 

Den vanliga listhyvelmaskinen byggs i regel 
med påskjutande matning genom maskinen 
där oftast fyra kraftiga matarvalsar matar in 
materialet i maskinen. Detta innebär att efter
kommande arbetsstycke trycker fram arbets-
styckena som for tillfället befinner sig i hyvel
maskinen. I långa hyvelmaskiner med många 
arbetsspindlar (exempelvis panelhyvlar) kom
pletteras i vissa fall huvudmatarverket med ett 
eller flera matarverk i maskinen. 
Riktlisthyveln förses i regel med ett matnings
system for genomgående matning. Maskinen 
är då försedd med flera matarrullar placerade 
utefter hela maskinens längd. Detta innebär 
att ett arbetsstycke som matas in på inmat
ningssidan kan matas igenom maskinen utan 
att efterföljande arbetsstycke skjuter på. För-

Fig6:20 Planhyvel Fig 6:21 Planhyvel, principskiss 
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delen med detta system är att arbetsstycket ej 
stannar mitt i maskinen och får märken eller 
nöter verktygen på grund av stilleståndet. 
Dock är ej genommatningen 100-procentigt sä
ker. En mycket universiell kutterplacering i en 
riktlisthyvel kan se ut enligt följande: 
o Underkutter (riktkutter) 
o Höger sidokutter 
o Vänster sidokutter 
o Andra höger sidokutter 
o Överkutter 
o Andra underkutter (stavkutter). 

För att ytterligare öka maskinens flexibilitet 
kan den förses med en s k universalkutter. 
Denna kutter är i regel placerad sist i maski
nen och kan vridas 270 eller 360 grader så att 
den kan användas som sidokutter, överkutter 
eller underkutter med samtliga mellanlägen 
såsom snedställd spindel. Spindeln är på gnmd 
av sin ställbarhet mycket användbar men är ej 
lika stabil som en horisontellt eller vertikalt 
förankrad kutterspindel. 

Fig 6:22 Riktlisthyvel med magasinsinmatning och retur
transportör 

Kravet på hyvl'ngsytan varierar och ytans 
kvalitet är beroende av verktygstyp, matnings
hastighet och maskinens stabilitet. Framför
allt påverkas hyvlingsytan av matningshastig
heten, och ofta kan man tillåta en lägre mat-

Fig 6:23 Riktlisthyvel, principskiss Matarverk 

Fig 6:24 Listhyvel medpåskjutande matning, principskiss 

Fig 6:25 Listhyvel 
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ningshastighet för att därigenom få en så god 
j^a att man slipper en extra putsningsopera-
tion efter hyvlingen. Där högre produktion ef
terfrågas kan noggrant slipade verktyg använ
das, vilka då är uppspända på maskinspindeln 
hydrauliskt (hydraulverktygen beskrivs i kapi
tel "Verktyg"). Matningshastigheten i en rikt-
listhyvel varierar mellan 7 och 15 m per minut 
och ökas t i l l cirka 20 t i l l 25 m per minut om 
hydrauliska verktyg används. Matningshas
tigheten för listhyvelmaskinema varierar från 
ca 20 m per minut upp t i l l extremt 100-120 m 
per minut. 

Fräsmaskiner 
Fräsning är ett vidsträckt begrepp och kan in
delas i flera områden och olika maskint5T)er. 
De vanligaste fräsmaskinema kan indelas en
ligt följande: 
Bordsfräs, överfräs, kopierfräs, karusellfräs 
samt numeriskt styrda fräsmaskiner. 
På valet av lämplig maskintyp kan läggas 
många synpimkter men man kan generellt sä
ga att seriestorlekar och totalvolymer avgör 
maskinvalet. 
Antag att vi ska tillverka en möbeldetalj där vi 
väljer mellan att använda en vanlig bordsfräs 
kontra en karusellfräs. Ekonomin kan schema
tiskt belysas enligt fig 6:26. 
Exemplet visar att i detta fall stora serier ford
ras för att den enkla bordsfräsen lönsamt ska 
kunna kompletteras med exempelvis en karu
sellfräs. Bordsfräsen behålls i regel vid ny

investering i komplicerade maskiner. (Se kapi
tel "Investeringskalkylering"). 
Ofta kan enklare "raka" fräsningar göras di
rekt i en riktlisthyvel samtidigt med dimensio-
neringshyvlingen varvid ett helt extra fräs-
ningstempo kan inbesparas. En sådan enkel 
inbesparing av ett arbetstempo måste alltid be
aktas. Som en hjälp bl a härför bör man upprät
ta ett operationsschema som analyseras för att 
finna genvägar. 

Bordsfräsmaskin 
Bordsfräsmaskinen utgör en synnerligen uni
versell maskintyp där praktiskt taget samtliga 
typer av fräsningar kan utföras om man an
vänder det rikhaltiga tillbehörsprogram som 
finns t i l l maskinerna. Den vanligaste maskin
typen har en vertikalt höj- och sänkbar arbets-
spindel. Som en ytterligare tilläggsfiinktion 
finns bordsfi"äsmEiskiner med snedställbar ar-

Fig6:27 Bordsfräsmaskin 

Bordsfräs 

Karusellfräs 

Skärningspunkt 
ex 110 000 st. 

Seriestorlek 

Fig 6:26 Seriestorlekens inverkan på ekonomin Fig 6:28 Snedställbar spindel 
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Fig 6:29 Bordsfråsmaskin Fig 6:30 Verktygsmagasin till bordsfråsmaskin 

betsspindel, exempelvis - I - 45 grader - 10 gra
der.* Dessutom finns vissa specialmaskiner 
försedda med två arbetsspindlar for med- och 
motfräsning samt maskiner med fyra eller sex 
spindlar i form av ett verktygsmagasin så att 
verktygsbytena går synnerligen snabbt. 

* Fördelen med den snedställbara spindeln är bland annat att 
man kan använda enkla standardverktyg för fräsning av 
komplicerade profiler eller för att åstadkonmia bättre 
skärfbrhållande vid exempelvis falsft-äsning. Se fig 6:28. 

Överfräsmaskin 
Även överfräsmaskinen är en mycket univer
sell maskintyp och lämpar sig väl for t ex fräs-
ningar efler schablon. Många arbeten som ut
förs på bordsfräsen kan även utföras i över
fräsmaskinen. Dock ligger den huvudsakliga 
skillnaden i att överfräsen arbetar med höga 
varvtal mellan 18 t i l l ca 24 000 varv/minut och 
mindre diameter på verktygen. Detta innebär 
att andra verktygstyper måste användas. Fig 6:31 Överfråsmaskin 

Automatisk kopierutrustning. För massproduktion. 
Steglöst variabel matningshastighet med båda val
sarna drivna och utrustning för hastighetsreduktion 
vid hörnfräsning. 

Snedställbart bord. För fasad spårfräsning och lik- Compound-bord. Tvåaxiellt koordinatbord för me
nande, dellfräsning. Underlättar korta produktionsserier, då 
Snedställbarhet från -10° till +45°. specialjiggar kan undvaras. 

Fig 6:32 Varierande bordstyper till överfräsmaskin 
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Oftast får man en bättre bearbetningsyta på 
grund av det höga varvtalet (putsning kan 
eventuellt uteslutas). En variant t i l l överfi-äs-
maskinen är den nmneriskt styrda överfräsma-
skinen vilken behandlas längre fi-am i texten. 

Sinkmaskin 
Sinkmaskinen arbetar liksom överfräsmaski-
ner med höga varvtal och små verktygsdiamet

rar. Urspnmgligen konstruerades maskinen 
för att tillverka sinkförbindningar men denna 
hopfogningsform har allt mer försvunnit i och 
med spånskivoma och centrumtappförbind-
ningen. Dock är sinkmaskinen fortfarande an
vändbar i många andra sammanhang tack 
vare sin konstruktion. Spindelaggregatet för
flyttas i horisontell led i x- eller y-axel och 
ändlägena kan lätt inställas via mekaniska 
stopp. Matningsrörelsema sker för hand. 

Fig 6:33 Sinkmaskin Fig 6:34 Sinkmaskin 

Kopierfräs 
Maskinen kommer i regel t i l l användning först 
vid större produktionsvolymer och arbetsprin-
cipen är den att en förtillverkad mall, på vilken 

arbetsstycket fastspänns, rör sig förbi maski
nens bearbetningsaggregat. Maskinen är i re
gel försedd med två eller fler arbetsspindlar 

Fig 6:35 Kopierfräs med 3 aggregat per bearbetningssida 
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Fig 6:36 Kopierfräs med recirkulerande lös mall Fig 6:37 Kopierfräs med recirkulerande lös mall 

och vissa typer är även försedda med puts
aggregat. Således styr mallen respektive bear
betningsaggregat för fräsning den aktuella 
kurvformen. Vid ompostning t i l l n5rtt arbets

stycke krävs i regel ett omfattande arbete, vil
ket måste inberäknas i produktkalkylering och 
kapacitetsbedömning. 

Fig 6:38 Kopierfräs försedd med specialaggregat för flera 
bearbetningar per arbetscykel 

AAA 

WWW 
Fig 6:39 Kopier-, slip-, borr- och kapautomat for hög produktion 
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Karusellfräs 
Karusellfräsmaskinens arbetsprincip kan jäm
föras med kopierfräsen. Dock roterar här mal
larna runt och ingen fram- och återgående mat
ningsrörelse förekommer. Arbetsstyckena kan 
bearbetas endast på en sida per bearbetnings
omgång och eventuell ändbearbetning av ar
betsstyckena är begränsad. Kapaciteten är 
dock hög. 

Fig 6:40 Karusellfräs försedd med putsaggregat 
Fig 6:42 Exempel på olika tapputföranden 

Tappmaskiner 
Tappmaskinema kan indelas i några olika hu
vudgrupper beroende på om bearbetningen av
ser möbeldetaljer, snickeriprodukter eller skiv
material (planmöbler). Tappmaskinen för mö
beldetaljer tillverkar tappar med runda kanter, 
kapade och justerade på längden samt fasade. 
Tapparna passar utan efterarbete i tapphål 
som är gjorda med långhålsborr. Även helt 

Fig 6:41 Rundtappmaskin 

runda tappar för centrumhål kan tillverkas. 
Se fig 6:42. 
Arbetsspindeln med ett speciellt verktyg (finns 
med fasta mått i vändskärsutförande) är lag
rad i en support vilken är inställbar för olika 
tapptjocklekar. Genom supportens rörelse förs 
kuttern fi-ån underläge t i l l överläge genom cir
kelrörelser, vilket ger tappens kant dess rund-
ning. Maskinen byggs dels i utförande enkel-
sidig samt dels dubbel för bearbetning i båda 
ändar samtidigt. 
I tappmaskinen avsedd för snickeriprodukter 
skärs raka tappar och i denna maskintyp rör 
sig arbetsstycket förbi bearbetningsaggrega
ten. Den enkelsidiga tappmaskinen försedd 
med en släde för arbetsstycket som förs fram 
och åter kan idag vara svår att finna på 
marknaden och ersättes alltmer av dubbelsidi
ga maskiner med kontinuerlig genommatning. 
Den vanligaste grunduppsättningen med ar-
betsaggregat för snickeriproduktion är enligt 
följande: 
Kapmotor försedd med förspåningsgamit3rr. 
Över- och imderliggande tappkuttermotor, in
dividuellt höj- och sänkbara inkl en gemensam 
slid för gemensam höj- och sänkning av tapp-

59 



Fig 6:43 Tappmaskin försedd med verktygsväxlare med 6 forpostade verktyg 

kuttermotorema. Därefter följer en slitsmotor. 
I regel är maskinerna försedda med jrtterligare 
en andra och tredje slitsmotor for universell 
produktion. I och med att verktygsutveckling
en har gått framåt förses maskinerna idag i 
regel med färre antal bearbetningsaggregat. 

Det tidsökande postningsarbetet har minskat 
genom att måtten ligger fast i verktygen. Såle
des kan slitsmotom i princip förankras med ett 
fixt mått från matarkedjans kant t i l l spindel
centrum och från matarkedjans överkant t i l l 
spindelns säte. 

Fig 6:44 Detaljbild från verktygsväxlare 
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Fig 6:45 Slitsverktyg som håller konstant mått även efter 
omslipning av skärstålen 

Dubbeltappmaskin för 
skivbearbetning 
Maskinstativ och drivsystem är i denna ma
skintyp uppbyggda identiskt enligt tidigare be
skrivna maskin. Dock är motorbestyckningen 
annorlunda och en grunduppsättning med be
arbetningsaggregat kan se ut enligt följande: 
Ritsaggregatet skär ett grunt spår i materi
alets undersida for att därigenom undvika lu"-
splittring då efterföljande förspåningsgamitsrr 
skär igenom materialet. Dessutom är ritsmo-
tom i regel försedd med vertikal rörelse för 



Fig 6:46 Principskiss över en dub-
beltappmaskin för möbelproduk
tion. Maskinen är bestyckad med 
pendlande ritsmotor, tuggmotor, 
pendlande fräsmotor för med- och 
motfräsning, fräsmotor med alter
nativ funktion för kurvlinjestyrd 
fräsning samt fräsmotor med på-
sticksaggregat for fräsning av av
brutna spår 

ritsning även i materialets bakkant. Efter rits-
ningen följer ett tuggaggregat och därefter fle
ra fi"äsmotorer allt efter behov och produktens 
komplexitet. Til l maskinerna finns ett mycket 
stort urval av standard- och specialaggregat 
med funktioner såsom exempelvis pendlande 
motorer för med- och motfi-äsning, oscillerande 
motorer för planfi-äsning av exempelvis lami-
nerat material, medlöpemde nackningsaggre-
gat för nackningar, medlöpande borraggregat, 
pendlande aggregat för gradningsspår m m. 
Dessutom kan även exempelvis figurfräsning 
utföras antingen via schablonmallar eller fullt 
elektroniskt via ett teac/i-m-system. Vid myc
ket hög produktion och bearbetning av fyra 
sidor kan två dubbeltappmaskiner samman
kopplas antingen i linje efter varandra med 
mellanliggande vridstation eller via vinkel
överföring för längd- och tvärjustering i samma 
genomlopp. 

Justersågar 
Justersågama byggs antingen med en enkel-
klinga eller med dubbla klingor där ena 

klingan är sidoställbar. Dessutom förses vissa 
dubbeljustersågar med en tredje klinga för 
kl3rvningsändamål. Den enkla justersågen är i 
princip uppbyggd som en cirkelsåg där mate
rialet kan styras antingen efter ett ställbart 
sidoanslag eller också via ett rörligt justerbord. 
Klingan är höj- och sänkbar samt på vissa mo
deller snedställbar från O t i l l 45 graders vinkel. 
Dessutom kan vissa maskint5T)er förses med 
ritsklinga före själva justerklingan för att mi-
nimera urslagen i materialets undersida. Den 
enkla justersågen är en mycket vmi verseli såg-
maskin och tillhör grundmaskinutrustningen 
vid träbearbetning. 

Den dubbla justersågen är försedd med två pa
rallella justerklingor vilka kan breddinställas 
för exakt parallell sågning. Arbetsstycket förs 
fram och åter på ett justerbord mellan de två 
klingoma. Liksom för den enkla justersågen 
kan klingoma vara snedställbara och försedda 
med ritsmotorer. Vissa maskint3T)er är försed
da med en utmstning där justersågklingoma 
går ifrån materialet vid returmatning för att 
undvika att klingoma vidrör materialet och 
lämnar märken i detta. 

Fig 6:47 Enkel justersåg med upp till 45° snedställbar 
klingspindel 

Å 

Fig 6:48 Dubbel justersåg med automatisk breddinställ
ning 
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Borrmaskiner 
Borrmaskinerna kan indelas i följande huvud
grupper: 
Pelarborr, kvistborr, stämborr, långhålsborr, 
beslagsborr, manuella centrumtappborrmuski-
ner samt stora centrumtappborrmuskiner for 
högproduktion. 
Pelarborrmaskinen tillhör grundmaskinutrust
ningen och är en imiversell borrmaskin i det 
mindre snickeriet. Speciella pelarborrmaski-
ner för träindustrin finns tillgängliga med hög
re spindelvarvstal och större utliggning från 
pelaren t i l l borrspindeln. Pelarborrmaskinen 
blir betydligt snabbare att arbeta i om den är 
försedd med exempelvis pneumatisk matnings
rörelse. 
Kvistborrmaskinen är i sitt enklaste utförande 
jämförbar med pelarborrmaskinen och är i re
gel försedd med flera borrspindlar för varieran
de pluggdimensioner. För rationellare och hög
re produktion finns automatiska kvistlagnings-
automater att tillgå där både borrning, lim
ning, tillskärning samt ipressning av lagnings
pluggen utförs. 

J 

Fig 6:50 Stämmaskin 

Stämborrmaskinen har idag ett litet använd
ningsområde eftersom användningen av cen
trumtappar har ökat. Den ursprungliga stäm
borrmaskinen arbetar antingen som vanlig 
borrmaskin, borrmaskin för fyrkantiga hål 
med hjälp av stämhylsor eller upptagning av 
rektangulära uttag via stämkedja. 

Fig 6:49 Kvistlagningsautomat 
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Stämborrmaskinen ersätts idag i regel med 
stämmaskiner som arbetar med en stämbetel. 
Stämbeteln (verktyget) utför en oscillerande el-
liptisk rörelse och arbetar sig in i trämateri
alet. Dessa maskintyper finns tillgängliga i an
tingen enaggregatsutförande eller är uppbygg
da med flera aggregat och automatisk mat
ning. 

Långhålsborrmaskinen används för att tillver
ka tapphål i exempelvis möbeldetaljer. Maski
nerna byggs i regel som enkel- eller dubbelsidi
ga och då med gemensam arbetsspindel. För 
stor serieproduktion finns även långhålsborr-
maskiner med många arbetsspindlar, vilka är 
individuellt ställbara för samtidig långhåls-
borming av flera tapphål i ett och samma ar
betsstycke. Arbetsprincipen är den att lång-
hålsborret oscillerar med en ställbar slaglängd 



Fig 6:52 Beslagsmaskin för 
snäckgångjärn 

Fig 6:51 Flerspindlig långhålsborrmaskin 

motsvarande tappens längd. Hålets bredd be
stäms av långhålsborrets diameter. Det oscille-
rande långhålsborret matas kontinuerligt in i 
arbetsstycket t i l l önskat djup. 
Beslagsborrmaskinerna förekommer i många 
olika varianter där själva borrmomentet i regel 
är kompletterat med någon form av ipressning 
eller iskruvning av beslag. En alltmer använd 
maskintyp är de beslagsmaskiner som används 
för borrning och montering av snäckgångjärn 
(grytgångjäm). En annan maskinvariant är de 
specialmaskiner som uppbyggs av standard-
borraggregat för anpassning t i l l respektive 
produkts borrbild. 

Fig 6:53 Specialborrmaskin upp
byggd av standardelement 



åL 

Fig 6:54 Centrumtappborrmaskin 

Centrumtappborrmaskinen för den mindre och 
medelstora möbelindustrin är i regel uppbyggd 
med en borrlåda som kan svängas från verti
kalt till horisontellt läge. Borrlådan består i 
regel av 18-29 st borrspindlar. Centrumav
ståndet mellan varje borrspindel är 32 mm och 
detta standardmått ska i största möjliga mån 
användas vid konstruktion av produkter. Flera 
enklare maskintyper har utvecklats för snabb 
omställning mellan olika borrmoment. 

De stora centrumtappborrmaskinerna med 
genommatning är avsedda för planmöbelindu
strin med stor produktion. Maskinerna ingår i 
linesystem där arbetsstyckena automatiskt 
transporteras fram till centnmitappborrmaski-
nen, fixeras i denna varefter borrmomentet 
sker sekundsnabbt och arbetsstycket transpor
teras vidare i maskinlinjen. Många olika ma
skintyper har utvecklats för varierande pro
duktionshastighet och varierande borrbilder. 
Maskinerna tenderar att bli alltmer avancera
de och de flesta tillverkare av centrumtapp-
borrmaskiner tillhandahåller dessa med elekt
roniska postningssystem för snabba ompost-
ningar. 

Kantlistningsmaskiner 
Kantlistningsmaskinema förekommer i flera 
olika utföranden beroende på prodviktionens 
storlek. Det enklaste hjälpmedlet är en kant
klämma för manuell kantlistning. Därpå följer 
den manuella handmatade smnltlimningsmxi-
skinen. Därefter kommer de större enkla eller 
dubbelsidiga kantlistningsmaskinema för 
smältlim eller värmetåligt lim. För den mass
producerande industrin byggs maskinlinjer 
med kantlistningsautomater vilka i regel även 
har bearbetningsaggregat för fördimensione
ring av skivmaterialet, motsvarande funktio
ner i dubbeltappmaskin. 

I den enkla handmatade kantlistningsmaskin-
en förs arbetsstycket förbi ett matarverk för 
fastpressning av kantlisten. Kantlisten kan 
matas från rulle eller via ett listmagasin. 
Smältlimmet kan tillföras antingen via ett lim
aggregat eller kantlisten kan vara förbelagd 
med lim. Fördelen med denna maskintyp är att 
även kurvformade arbetsstycken kan kantlis
tas vilket ej är möjligt i de maskiner som be
skrivs nedan. 

Den enkelsidiga kantlistningsmaskinen är för
sedd med ett transportband och parallellt med 
detta finns sidoställbara stödhjul för att möjlig
göra maskinell matning genom maskinen. Ofta 
är maskinerna uppbyggda med en förvärm-
ningszon för värmning av skivmaterialets 
kant. Därefter följer ett limaggregat för påfö-
ring av den aktuella limtypen. Limmet utgörs 
traditionellt av smältlim, men maskintyper för 
värmetåligt lim har även utvecklats. Efter lim-
påföringen sker tillförseln av själva kantlist
materialet som pressas mot arbetsstycket i en 
pressträcka för att tillåta limmet att binda un
der tryck. Därefter följer aggregat för renskär-

Fig 6:55 Centrumtappborr
maskin 
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Fig 6:56 Manuell kantlistningsmaskin Fig 6:57 Maskin for renfräsning av kantlist 

ning av kantlisten i fram- resp bakkant samt 
fräsaggregat för renskäming av kantlisten till 
rätt tjocklek relativt skivmaterialet. Därefter 
kan ytterligare aggregat följa för exempelvis 
radiefräsning, putsning m m. 
De stora högproducerande dubbelsidiga kant-
listningsautomaterna är i regel uppbyggda med 

samma aggregatftinktioner som de enkelsidi-
ga. Här kan maskinerna förses med en bearbet
ningsdel i maskinens inloppssida med samma 
funktion som en dubbeltappmaskin. Till mas
kinerna finns ett rikligt urval av aggregat
funktioner så att de kan anpassas till önskade 
produktionsförhållanden. 

Fig 6:58 Enkelsidig kantlistningsmaskin 

« ; « 0 ! ^ 

Fig 6:59 Kantlistningsmaskin med hög kapacitet 

Fig 6:60 Maskinlinje i en stor planmöbelfabrik 
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Fanertillagnings-
maskiner 
De vanligaste maskinerna för beredning av fa-
ner är ljusbordet för visuell kvalitetsbedöm
ning av faneren, fanersåg, fanerklipp för längs-
eller tvärklippning samt klistringsmaskiner för 
sammanfogning av fanerremsoma via tråd el
ler papper. 
Ljusbordet är ett mycket bra hjälpmedel vid 
sortering och kvalitetsbedömning av faner, 
som tyvärr används alltför sällan ute i träindu
striemas faneravdelningar. Det är mycket lätt 
att själv bygga ett ljusbord med hjälp av en 
matt glasskiva under vilken man arrangerar 
lysrörsarmaturer. 
Fanersågen används för renskäming av faner-
kantema. Maskinen arbetar på så vis att ett 
paket med faner spänns fast mellan maskinens 
bord och en överliggande tryckbalk. Därefter 
löper ett sågaggregat, som i vissa fall även är 
försedd med ett fräsverktyg, utefter maskin
bordet för rensågning och planfräsning. Maski
nen lämpar sig för både längs- och tvärsågning 
av faner samt sågning av tjockare ämnen. 

Fanerklippen arbetar med en lång kniv för 
genomskärning av fanerpacken. I regel arbetar 
maskinen först med ett grovskär och sedan med 
ett finare snitt genom frammatning av faner
packen en aning. Knivens rörelse kan vara 
pneumatisk, mekanisk eller hydraulisk. Ma
skinerna är försedda med ett anslag för måttin-
ställning av önskat klippmått. En variant på 
fanerklippningsmaskinen är ändklippnings^ 
maskinen för längsklippning av faner. Änd-
klippningsmaskinen är uppbyggd på samma 
sätt som fanerklippen men har en kortare kniv. 
E n specialvariant av fanerklippen är jalusi-
klippmaskinen för framställning av ruUjalusi-
luckor. Även denna maskintyp är uppbyggd 
som fanerklippen men kniven går aldrig 
genom materialet helt. 

Fig 6:62 Kombinerad fanerklipp 

Fanerklistringsmaskinerna används för sam
manfogning av fanerremsor till önskad bredd. 
Maskinerna sammanfogar fanerremsoma an
tingen genom att en klisterremsa av papper 
klistras över fanerskarvama altemativt 
punktlimmas via en sammanfogningstråd i 
sicksack över skarven. Fanerklistringsmaski-
nema förekommer i flera olika storleksvarian
ter beroende på efterfrågad kapacitet. 

Fig 6:63 Fanerfog 

Fig 6:61 Fanerklipp 
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Formatsågar 
Formatsågama är avsedda för uppdelning av 
plattmaterial. Plattuppdelnings- eller format
sågama tillverkas i princip i fyra olika varian
ter: 
Justersåg (har tidigare beskrivits) vertikala 
plattuppdelningssågar, horisontella manuellt 



betjänade sågar samt automatiska sågar med 
vinkeltransport för högkapacitetsågning. 
Justersågen tillverkas i regel för skivstorlekar 
upp till ca 1 200 mm x 2 400 mm. Dock kan 
vissa maskintyper kompletteras med stödvag
nar och dylikt, men i regel blir skivhantering-
en besvärlig när stora format ska uppdelas. 
Skivsågen med skivorna vertikalt placerade i 
bearbetningsläget erbjuder i regel en lättare 
skivhantering vid större skivformat och kan i 
regel betjänas av en man om lämplig hjälput
rustning finns för fi-am- och borttransport av 
ämnena. I regel byggs maskinerna för skivstor
lekar upp till max ca 2 200 mm x 5 300 mm. 
Jämfört med justersågen erbjuder dock inte 
vertikalsågen samma måttnoggrannhet i det 
horsiontella snittet. 

niskt inställbart anslag mot vilket arbetsstyc-
kena placeras. I vissa fall kan anslaget vara 
försett med gripdon för automatisk förflyttning 
av en eller flera skivor i paket. I regel är vissa 
delar av upplagsborden försedda med kulrul
lar, så att förflyttning och vridning av skiv-
paketen lätt kan ske. 
För stora kapacitetsbehov byggs plattuppdel-
ningssågarna i vinkelutförande, där längs- re
spektive tvärsnitten sker i var sin sågstation. 
På så sätt erhåller man en fljrtande produktion 
genom maskinen. Inmatningen sker automa
tiskt fi-ån en skivstapel, positioneras i första 
sågenheten och förflyttas automatiskt efter ett 
sågprogram för respektive sågsnitt. Därefter 
transporteras ämnena fi-am till nästa sågsta
tion för återigen uppdelning i 90° sågsnitt. 
Slutligen staplas de uppsågade ämnena auto
matiskt för vidare transport i produktionen. 

Fig 6:64 Vertikal skivsåg 
Fig 6:66 Plattuppdelningssåg i vinkelutfömnde, mindre typ 

I en horisontell plattuppdelningssåg placeras 
skivorna liggande på sågbordet och sågsnittet 
utförs av i regel underliggande sågaggregat. 
Således spänns skivan fest från en överliggan
de pressbom och sågaggregatet utför sin åkrö-
relse utefter hela snittlängden. För inställning 
av sågmåttet används ett manuellt eller meka-

De stora automatiska plattuppdelningssågar-
na är utformade på många olika sätt beroende 
på den produktionskapacietet som efterfrågas. 
Dessutom varierar styrningen av maskinerna 
från helt manuell styrning upp till datorstödd 
optimerande beräkning för optimalt utn5ttjan-
de av råformaten. 

Fig 6:65 Horisontell plattuppdelningssåg Fig 6:67 Plattuppdelningssåg i vinkelutförande, större typ 
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Pressar 
Fanerpressen i det mindre snickeriet utgörs i 
regel av en en-etagepress med pressytan ca 
2 500 mm x 1 300 mm. Pressama förekommer 
i många storleksvarianter och utföranden med 
presstryck från ca 20 N/cm^ (2 kp/cm )̂ upp till 
ca 60 N/cm^ (6 kp/cm^) eller mera. De angivna 
yttrycken avser pressens totala tryckj^a, vil
ken i praktiken ej helt utn5d;tjas. Detta innebär 
att högre yttryck kan erhållas. Dock är det 
viktigt att pressen ej snedbelastas så att pres
sen eller plattorna skadas. Dessutom bör man 
vara observant på var pressens termostat i 
pressplattoma är placerad, så att värmeavled-
ningen vid termostaten är proportionell mot 
den övriga pressytan. 

Pressplattoma kan uppvärmas med el, hetolja, 
varmvatten eller (ånga). För de mindre pres
sama är idag de elvärmda plattoma vanligast. 
För högre produktion kan en-etagepressen för
ses med flera pressplattor och begränsningen i 
antal etage utgör då pressens totala öppnings-
höjd av arbetsstyckenas tjocklek vid inlägg
ning i pressen. Pressama är i regel manuellt 
betjänade varför in- och utmatning i pressen 
måste ske med en eller två man. 

För att åstadkomma en enklare in- och utmat
ning och högre produktionskapacitet finns en-
etagepressen med bandmatning att tillgå. 
Pressen är i princip uppbyggd som en en-
etagepress, vilken försetts med ett tvärmat-
ningsband i pressens bredd för upplagsytor före 
och efter själva presszonen. 

Genommatningspressen har sitt arbetsområde 
i den högproducerande industrin. Arbetsprinci-
pen är den att ett långt transportband löper 
igenom själva pressen och bandet taktas fram 
efter varje presscykel. På bandets inmatnings
sida är sammanläggningsstationen placerad 
och på bandets utmatningssida finns i regel en 
automatisk stapling. 

Presslinjema byggs i flera olika utföranden och 
med varierande presstryck alltefter produkt
typ, kapacitet, typ av lim m m. 
Som ytterligare varianter av fanerpressar bör 
pressama för dörrproduktion omnämnas vilka 
i regel arbetar som stora etagepressar, eller 
"roterande pressar" m m. 

Fig 6:68 En-etagepress 

Fig 6:69 Press med flera pressplattor 

l i i i i i i i y S 
i 
Sia M ti t3 

F 1 

Fig 6:70 En-etagepress med bandmatning 

Fig 6:71 Presslinje medgenommatningspress ^ 
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Foglimning 
För foglimning utgör fortfarande limhjulet 
respektive limtriangeln en enkel och relativt 
effektiv utmstning. Konstruktionen består av 
ett vridbart stativ på vilket olika typer av 
limknektar är applicerade. Oftast är limknek-
tama pneumatiskt manövrerade för snabb 
fastspänning av arbetsstyckena. 

Fig 6:72 Limhjul 

För högre kapaciteter kan principen limtri
angel utbyggas och automatiseras med exem
pelvis följande arbetsgång: 
Arbetsstyckena placeras i uppvärmda magasin 
och transporteras ur magasinet förbi limspri-
dare och sammanläggs i en station. Därefter 
transporteras de automatiskt fi-ån samman
läggningsstationen och placeras i ett av limhju
lets pressfack. Arbetsstyckena sätts under 

Fig 6:74 Automatiskt limhjul 

presstryck och roterar ett antal steg tills lim
hjulet roterat ett varv. Därefter släpps arbets
styckena ur presszonen och transporteras slut
ligen till en uppsamlingsstation. 
För foglimning av icke alltför tjockt material 
(exempelvis upp till max 38 mm) kan en typ av 
friktionspress användas. Denna arbetar på så 
vis att arbetsstyckena matas på tvären in i 
maskinen och beläggs med lim. Därefter tvär-
transporteras arbetsstyckena via ett mycket 
kraftigt matarverk in mellan ett övre och un
dre belastat pressbord. Således är presszonen 
hela tiden fylld med arbetsstycken och ett tryck 
i limfogen byggs upp i matarverket och kvar-
hålls ända fram till den sista delen av pressbor
det på gmnd av friktionen. 

E n ytterligare variant av foglimning utgör de 
högfrekvensvärmdafoglimningsmaskinerna. 
Dessa kan vara antingen taktmatade eller kon
tinuerligt matade där arbetsstyckena hela tiden 
är i rörelse även i press- och härdningszonen. 

Fig 6:73 Limtriangel Fig 6:75 Taktmatad högfrekvenspress 

69 



Fig 6:76 Kontinuerlig hög frekvenspress, principskiss 

Principen bygger på det förhållandet att lim 
utgör ett dielektrikum i ett högfrekvent elekt
riskt fålt. (Man kan jämföra den förlustvärme 
som uppstår i en elektrisk kondensator, när 
växelström läggs över denna). Således kan 
man erhålla en snabb uthärdning eller tork
ning av det lim som används. Principen kan 
även jämföras med mikrovågsugnen. 

Fig 6:77 Kontinuerlig högfrekvenspress 

Träputsning 
Bandputsmaskinen utgör den universella stan
dardmaskinen i det mindre snickeriet. Dock 
ersätts denna maskin mer och mer av bred-
bandputsen, som ger en exaktare tjocklek och 
är försedd med motordriven matning. Bred-
bandputsmaskinema förses i regel med en kon
taktvals och en slipkudde. På så vis kan det 
första valsaggregatet förses med grövre slip
band och står för själva avverkningen och 
tjockleksegaliseringen. Dock ger inte valsen så 
fin yta eftersom den minsta ojämnhet i valsen 
lämnar "kutterslag" i arbetsstycket. För fin
bearbetningen används då slipkudden och det
ta aggregat förses med ett finare slipband. 
Genom att slipkudden ej roterar utan ligger 
fest i sitt läge uppstår inga "kutterslag" i ar-

Fig 6:78 Bandputs 

Fig 6:79 Bredbandputs 

\\ 

Fig 6:80 Bredbandputs med två valsar och slipsko 
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betsstyckena, förutsatt att slipbandets skarv är 
rätt utförd. För finputsning av faner och dylikt 
kan bredbandputsmaskinema förses med en 
sektionerad tryckbalk för att undvika genom-
slipning i faneret. Den sektionerade tryckbal-
ken kan styras från en rad fotoceller som kän
ner av arbetsstyckenas bredd. För att erhålla 
ökad kapacitet och minskad arbetsinsats, kan 
två bredbandputsar sammankopplas där den 
ena putsar över- och den andra undersidan. Vid 
inställningen av bredbandputsama gäller sam
ma inställningsteknik som för hyvelmaskiner. 
Överputsmaskinen ställs som en planhyvel och 
underputsen som en rikthyvel. 
För finslipning förekommer även balkband-
putsmaskiner med genommatning. En ytterli
gare metod är krysslipmaskinen som i princip 
består av en eller flera balkbandputsaggregat 
för varierande grovlek på slipbanden samt ett 
eller flera bredbandputsaggregat för längsslip-
ning längs matningsrörelsen. 

Fig 6:81 Krysslip 

Lackslipning 
Vid lackslipning är det viktigt att endast top
parna på lackskiktet avverkas. Således erford
ras en följsam slipning, varför lackslipmaski-
ner är försedda med mycket mjuka valsar re
spektive tryckkuddar. Transportbandet kan 
vara försett med en sektionerad tryckbalk un
der själva putsaggregatet för att förbättra följ
samheten. Vissa maskint5rper är försedda med 
arbetsspindlar för polerskivor eller scotch-
brite*-valsar. 
*Polernylonvalsar 

Fig 6:82 Lackslip 

För lackslipning av släta ytor kan även en 
maskintyp med oscillerande slipkudde använ
das. Arbetsstyckena matas maskinellt genom 
maskinen och passerar ett oscillerande aggre
gat på vilket slipmaterialet är fastpänt. Ofta är 
även dessa maskiner försedda med scotch-
brite-vals för mattpolering. 

Fig 6:83 Lackslip 

För lackslipning av oregelbundna ytor kan 
fladdervalsrondeller användas. Dessa består av 
ett antal slitsade putsrondeller uppspända på 
en arbetsspindel. Glenom att variera rotations-
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Fig 6:84 Lackslipmaskin for profilslipning med "fladder
vals" 

hastigheten (anslagstrycket) och ingreppstiden 
kan avverkningen varieras. Ofta har arbets-
spindeln med fladdervalspaketet en "flytande 
upphängning" över ett arbetsbord. Lackslip-
ning av oregelbundna arbetsstycken sker dock 
fortfarande mestadels för hand, om man har 
höga krav på jrtkvalitet. 

Lackapplicering 
Ytbehandlingsmaterialet kan appliceras enligt 
några olika principer: 
Spmta, hälla, mlla samt via elektrostatisk 
kraft. 
Manuell spmtning i sprutbox är en enkel uni
versell metod. Oftast sker fram- och bortplock-
ning av materialet manuellt och de ytbehand-

mmå 

Jl 
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Fig 6:86 Sprutbox 

lade arbetsstyckena måste då förvaras på ett 
sådant sätt att andningsluften ej smittas med 
lösningsmedel och dylikt. Handspmtpistolema 
finns i några olika varianter där den enklaste 
typen drivs med tryckluft och finfördelningen 
av färgpartiklama sker via tryckluft. En an
nan typ är högtryckpistolema där fårgen sätts 
under ett mycket högt tryck och finfördelning
en av fårgpartiklama sker i ett högtrycks
munstycke. Denna högtrycksmetod ger mindre 
fårgrök och en bättre samlad spmtstråle. Som 
ett altemativ förekommer även en kombina
tion av de två metodema, s k airmix. Spmtbox-
en är avsedd att omhänderta den lösningsme-
delsbemängda luften och lacköverskottet som 
spmtas förbi arbetsstyckena. Väggen i spmt-
boxen är försedd antingen med en vattenridå 
eller ett luftfilter för att omhänderta den stör
sta mängden av lackstoftet. 

Principen att hälla på lackmaterialet sker i 
ridålackmaskinerna. Dessa består av ett eller 
flera fasta eller flyttbara ridåhuvuden. Till ri
dåhuvudet pvunpas lackmaterialet, som rinner 
ur ridåhuvudet mellan läppar på undersidan. 
Arbetsstyckena passerar med relativt hög has-

Fig6:85 Sprutbox 
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Fig 6:88 Ridålackeringsmaskin Fig 6:91 Listsprutautomat 

tighet genom lackridån, och påläggningsmäng-
den bestämmes av matningshastighet och lack-
ridåfilmens tjocklek. För vissa specialändamål 
kan transportbandet snedställas för belägg
ning av två kanter. Dessutom förekommer 
varianter med lutande transportband när man 
ej önskar lackspill på arbetsstyckenas bakkan
ter. Ridålackeringsmetoden utgör en lackbe-
sparande påläggningsmetod eftersom lacken 
hela tiden recirkulerar i systemet. 

Fig 6:89 Ridålackeringsmaskin 

I lackvalsmaskinen kgoi mycket små lackmäng
der påläggas vilket även innebär en lackbespa
ring. Arbetsprincipen är densamma som i en 
limspridare, där lackmängden doseras via av
ståndet mellan lackvalsen och doservalsen. 

För applicering av ytbehandlingsmaterial på 
listformiga ämnen används listsprutautomater. 
Dessa arbetar efter principen att arbetsstycke-
na matas på transportband eller transportml-
lar igenom maskinen. I en eller flera öppningar 
i transportsystemet är spmtaggregat placera
de. Således kan arbetsstycket färdigspmtas på 
tre, ibland fyra sidor. Utsugningen av spmt-
dimma sker antingen via vattenridå eller via 
torrfilter. För att i viss mån spara lackmaterial 
kan en avkännare placeras på maskinens in
matningssida för att stjrra till- och frånslag av 
spmtpistolema så att spmtning endast sker då 
arbetsstycken befinner sig i spmtzonen. 

Transversalautomaten har blivit alltmer an
vändbar inom träindustrin eftersom den, i mot
sats till ridålackeringsmaskinen, även lacke
rar arbetsstyckenas kanter. Arbetsprincipen är 
den att arbetsstyckena transporteras på stål
band, som automatiskt tvättas, eller transpor
teras på upplagspinnar som kan tas ur maski
nen för rengöring. Ovanför arbetsstyckena rör 
sig ett antal spmtpistoler tvärs matninsrikt-
ningen. Pistolföraren kan beskriva en rak, 
oval, cirkulär eller pendlande rörelse. Således 

I t.. „ 

Fig 6:90 Lackvalsmaskin Fig 6:92 T ransver salautomat 
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Fig 6:93 Transversalautomat 

täcker pistolerna arbetsstyckena via en zig-
zag-rörelse. För att spara lackmaterial är ma
skinerna i regel försedda med avkänning på 
inmatningssidan så att sprutpistolema endast 
sprutar i det ögonblick då ett arbetsstycke be
finner sig i sprutzonen. Efter lackeringen 
transporteras arbetsstyckena i regel direkt in i 
en plantork. 

Vertikalautomaten användes för lackering av 
hängande gods. Arbetsstyckena passerar såle
des sprutzonen hängande på en conveyor och 

sprutpistolema gör en upp- och nedåtgående 
rörelse. För manövreringen av sprutpistolema 
användes samma typ av styrsystem som för 
transversalautomaten. För blandad produktion 
kan styrningen av pistolema ske via ett elek
troniskt videosystem som då avläser arbets-
styckenas begränsningsytor och styr pistolema 
därefter. 

Flera av de ovan beskrivna appliceringsmaski-
neraa kan förses med elektrostatisk sprutut-
rustning. Elektrostatlackeringsprincipen byg
ger på att lackpartiklama ges en negativ ladd
ning i spmtpistolen varvid de drar sig till jor-
dade föremål (dvs den positiva motpolen) som 
här utgörs av arbetsstycket. De finfördelade 
lackpartiklama följer de elektriska fåltlinjema 
och slår ner på arbetsstycket, varvid elek-
trostateffekten ger ett visst "omslag". Detta be
tyder att arbetsstycket till viss del lackeras på 
sidor som ligger i "skuggan" från spmtpistolen 
räknat. När lackpartiklama träffar det jordade 
arbetsstycket avger de sin negativa laddning, 
vilken omedelbart via upphängningen fiyter 
över till jord. Således måste man försäkra sig 
om en god elektrisk kontakt mellan upphäng-
ningskroken och arbetsstycket. 

För finfördelning av lacken finns, utöver det 
traditionella spmtförferandet, även typer av 
skivor eller klockformade element som med 
hög hastighet roterar och slimgar ut lackpar
tiklar. Det är dock viktigt att lackpartiklama 
ej får så hög rörelseenergi att de slungas ut ur 
det elektrostatiska feltet. Eftersom trämateria
let är en dålig elektrisk ledare får virket ej 
vara alltför torrt. Med modema elektrostatut-
mstningar kan man emellertid uppnå en till
räckligt god ledning vid ca 7 % fiiktkvot eller 
mera. Utöver detta är själva atmosferen i 
spmtområdet viktigt. För att erhålla god 
elektrostateffekt bör omgivande luftfiiktighet 
vara ca 50 %. Således måste i regel fiikt tillfö
ras vintertid. (Det får varken vara för fiiktigt 
eller för torrt i lokalen). 

Fig 6:94 Vertikal sprutautomat 
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Lackeringsrobotar 
Vid automatisering av lackeringsarbeten ford
ras ibland mer komplicerade pistolrörelser än 
vad som kan ske i en automat. Om en maskin 
ska kunna ersätta en människa måste dess rö
relser och inlärningsförmåga, så långt som 
möjligt, även motsvara människans. För att 
uppnå detta måste en industrirobot tillgripas 
för att få en önskad pistolrörelse. De industri
robotar som används för sprutmålning är i re
gel försedda med ett s k teach-in-system för 
programmering. För ytterligare kommentarer 
avseende sprutmålningsrobot hänvisar vi till 
avsnittet "Industrirobotar". 

Industrirobotar 
E n industrirobot (Irb) är en maskin som utan 
mänsklig övervakning eller styrning kan för
ändra läget av arbetsstycken eller verktyg tre
dimensionellt i rummet till en stor mängd olika 
lägen eller utefter en kurvbana. Lägenas place
ring och följd kan lätt omprogrammeras och 
maskinen är flyttbar. 
Pick-and-place-enheter (plockarmar) kan en
dast förfljrtta arbetsstycken mellan två punk
ter till skillnad från industrirobotarna. 
För träindustrins vidkommande har man hit
tills mycket små erfarenheter av industrirobo
tar och utvecklingen är hittills riktad mot 
verkstadsindustrin. (Dock förekommer i trä
industrin ett begränsat antal sprutmålningsro-
botar). 
Universella programmerbara robotar förekom
mer i många olika utföranden och förses i regel 
med 5-7 frihetsgrader (rörelseaxlar). Tre axlar 
åtgår normalt för att bestämma armens läge i 

Hanteringsdon 

Manipulatorer 
(Universiella) 

Synkrona 
manipulatorer 
(Operatörstyrda) 

Programstyrda 
manipulatorer 

rymden och de ytterligare axlama för att be
stämma gripdonets läge. För att öka arbetsom
rådet ytterligare kan roboten placeras på 
exempelvis en spårbunden åkvagn. 
Själva armen utformas i regel som teleskoparm 
eller som länkarm. Armen är fästad i ett stativ, 
som kan utformas för roterande — tippande — 
och/eller höj och sänkande rörelse. 

^ / 
1 . r\ 

7< 

Fig 6:97 Åkbart stativ med teleskoparmar och vridbart 
gripdon ger 7-frihetsgrader 

Mekanisk konstruktion 
Roboten består av följande grundelement: 
o Stativ 
o Arm 
o Gripdon 
o Styrsystem 
o (För en komplett funktion krävs även kring-

utrustning). 

Plockenheter 
fast programmerade 

Industrirobotar 
lätt omprogrammerbara 

Gripdon \ 

Stativ 

Styrsystem 
placerat separat 

Fig 6:96 Olika grader av styrning till hanteringsdon Fig 6:98 Industrirobot konstruerad enligt länkarms-
principen 
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Via kombination av olika typer av ovanstående 
gmndelement kan roboten ges olika egenska
per och kapacitet. 
För ytterligare rörelsemöjligheter kan gripdo-
net föstas i armen via en handled. 

Styrsystemet 
För styming av Irb används alltmer elektro
niska system baserade på mikro- eller mini
datorer. För enklare robotar användes elektro-
mekaniska, pneumatiska eller hydrauliska 
system. 
Styrsystemet har följande uppgifter: 
o Styra och övervaka robotens rörelser 
o Vara förbindelselänk mellan roboten och den 

betjänande kringutmstningen 
o Bevaka robotens rörelser så att inga olyckor 

inträffar. 

Stymingen är i regel uppbyggd som ett pro
gram med steg, där roboten utför en order i 
sänder enligt programmet. Från givare på ro
boten eller från kringutmstningen avges sig
naler när ny order ska påbörjas. 
Den mest påtagliga skillnaden mellan olika 
styrsystem är programmeringssätt och min
neskapacitet. Minneskapaciteten kan uttryc
kas i antal programsteg. De elektromekaniska 
systemen kan innehålla ca 20-60 steg och de 
elektroniska många tusentals steg. 
Det kompletta styrsystemet består av följande 
delar: 
o Lägesgivare för robotens rörelse 
o Jämförare (mellan är- och börvärde) 
o Minnesenhet 
o Programgivare (styrenhet) 
o Ställdon (servomotor). 

u u 
Fig 6:99 Exempel på direktprogrammering av sprutmål-
ningsrobot enligt "teach in" metoden, (play-back) 

Fig 6:100 Exempel på teleprogrammering, där roboten 
styrs via fjärrstyrning från en manöveratrapp 

Den enklaste typen av styming är punkt-till
punkt. Detta innebär att rörelsen bestäms av 
två programmerade ytterlägen och att rörelsen 
mellan dessa ej kan kontrolleras. 
Då man önskar en kontinuerlig rörelse erford
ras en kurvlinjestyming. Kurvlinjestymingen 
är en punkt-till-punktstyming kombinerad 
med en linjär interpolation mellan punktema 
varvid erhålls en approximativ kurvrörelse. 
För exempelvis spmtmålningsrobotar kan 
playback-programmering användas, där man 
manuellt för robotens arm vid programmering
en och spelar in programmet på disketter (mag-
netbandskivor). Därefter repeteras de önskade 
rörelsema och kommandona från disketten. 
Styrsystemen utvecklas drastiskt tack vare 
elektronikens stora framsteg, och man kan för
vänta sig ännu bättre styrsystem med enklare 
och snabbare inprogrammering som följd. 

Gripdon 
Gripdonet till en industrirobot är en viktig och 
ofta dyrbar enhet. Detta på gmnd av att arbets-
stycket väl ska passa i gripdonet. För applika
tioner i träindustrin kan speciella svårigheter 
uppstå på gmnd av träets "toleranser". Dess
utom ska gripdonet vara lätt utbytbart för 
eventuellt andra produkter, som ingår i robo
tens arbete. 

Följande krav kan ställas beträffande gripdo
net: 
o Anpassat för arbetsstyckets storlek, form, 

grepp3rtor och vikt 
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o Anpassat till robotens arm med kopplingar 
till stjrr- och drivsystemet 

o Välutformat med tanke på kringutmstning-
en 

o Trots tolerans- och lägesfel hos arbetsstycke
na ska greppet vara tillfredsställande 

o Vikten på gripdonet bör vara så låg som möj
ligt med tanke på tröghetsmomentet. 

Kringutrustning 
Kringutmstningen mnt en frb kräver stor om
tanke vid planering av en maskingmpp eller 
en speciell funktion. 
Ofta kan kringutmstningen i sig vara mycket 
kostnadskrävande. (I träindustrin kan man 
dock tänka sig att använda vissa befintliga 
maskiner.) 
Undersökning av möjligheter att använda Irb 
för vissa träbearbetningsoperationer har ut
förts vid TräteknikCentmm, Jönköping (se lit
teraturförteckningen). Man har exempelvis lå
tit roboten föra arbetsstycket i önskad kurv-
form i konventionella standardmaskiner. 
Till skillnad mot verkstadsindustrin har dessa 
standard-snickerimaskiner inga egna mat
ningsrörelser, utan roboten är ockuperad av ett 
och samma arbetsstycke under hela arbetscy-
keln (ex bandsåg, fräsmaskin, putsmaskin och 
borrmaskin). 
Exempel på layout: 
Layouten för en maskingmpp med robot kan 
vara utformad som fig 6:101 visar. Kring robo
ten kan olika typer av bearbetningsmaskiner, 
mätutmstningar m m arrangeras och sam
mankopplas. I exemplet ingår NC-svarv (3), 
planslipmaskin (4), 2 st NC-borrmaskiner (5) 
och (7) samt in- och utmagasin. I många fall är 
det fördelaktigt att även gradning ingår i ma-

••o 

Fig 6:101 Exempel på layout for robotbetjänad maskin
grupp. (Exemplet är hämtat från verkstadsindustrin i brist 
på installationer i träindustrin) 

skingmppen. På så sätt utnyttjas robotens ka
pacitet bättre, man slipper extra utmstning för 
detaljorientering och genomloppstiden nedkor
tas. Observera att maskinema har egen mat
ning och roboten "endast" arbetar med att flyt
ta arbetsstyckena från station till station. 

NC-styrda 
träbearbetnings-
maskiner 
E n numerisk styrning är en utmstning där ett 
rörligt element automatiskt kan förfl5rttas från 
en punkt till en annan. En numeriskt styrd 
maskin består av följande huvuddelar: 
o E n konventionell bearbetningsmaskin (dock 

med speciell konstmktion för sitt ändamål) 
o Styrsystemet (en elektronisk enhet), en ut

mstning vilken lämnar order till maskinen 
(servomotorer, verktygsväxling, spindelrota
tion osv) 

0 Speciella utmstningar: mätlänken (posi
tionsgivaren), förreglingar, olika givare. 

Användningen av NC-styrda 
maskiner inom träindustrin 
Införandet av NC-styrda maskiner i träindu
strin har skett betydligt senare än inom verk
stadsindustrin. Härför finns det olika orsaker, 
både tekniska och ekonomiska. 
Vad beträffar tekniken är det en väsentlig för
del hos NC-maskinema att dessa har kortare 
ställtider jämfört med konventionella maskin
typer. Detta innebär att tidema för förberedel
se, laddning, positionering och uttagning av 
arbetsstyckena är mer förkortade än själva be
arbetningstiden. Nu är i och för sig ställtiderna 
1 träindustrin, jämfört med verkstadsindustrin, 
kortare, varför NC-maskinemas fördel här är 
begränsade. 
Användningen av NC-maskiner blir mer in
tressant då mer komplicerade arbetsstycken 
ska bearbetas. Nu är den vanliga arbetsgången 
inom träindustrin visserligen mångsidig, men i 
de flesta fall förhållandevis enkel och framför 
allt fordrar den ingen hög precision. Detta in
nebär att i de flesta fall räcker enkla system för 
positionering såsom skalor, anslag eller scha
bloner. 
Beträffande de ekonomiska aspektema är be
arbetningen av arbetsstycken i trä betydligt 
billigare än bearbetning av arbetsstycken i me-
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tall. Själva bearbetningstiden är kortare (den 
spånskärande delen), verktygskostnadema är 
lägre, inställningen är enklare och den erfor
derliga maskinen betydligt billigare, eftersom 
den erforderliga precisionen är lägre och 
skär krafterna mindre. 
NC-stymingen innebär för en träbearbetnings-
maskin en mycket hög tillkommande investe
ring, som ofta är dyrare än själva maskinen. 
Däremot innebär den tillkonunande investe
ringen för NC-styrning på en verktygsmaskin 
(verkstadsindustrin) endast ca 20-30 % av 
maskinpriset. 

Konstruktionen av 
bearbetningsmaskinema 
Bearbetningsmaskinema kan vara av konven
tionell konstruktion vad beträffar fräs-, borr-
och överfräsmaskiner, alltså liknande hand- el
ler automatstyrda maskiner. För de numeriskt 
styrda fleroperationsmaskinema finns det dock 
ingen jämförelse gentemot handstjrrda, efter
som dessa ofta innefattar fiera bearbetnings
operationer, såsom borrning, svarvning, 
brotschning osv. 

Eftersom dessa maskiner inte används inom 
träbearbetning ska här endast den första ma
skintypen behandlas. 
Jämnheten i rörelserna måste maskintillver-
kama omsorgsfullt beakta. Speciellt för exem
pelvis kopierfräsmaskinen. Friktion i maskin
pelare och styrningar måste i största möjliga 
mån undanröjas. Varje glapp ska så långt som 
möjligt uteslutas. Detta verkar gynnsamt på 
maskinens livslängd. Denna precision medför 
att maskinpriset väsentligt ökar med höga 
maskintimkostnader som följd och man får ofta 
beräkna att använda maskinerna i två- eller 
treskiftsköming. 

Valet av lämplig motor för respektive rörelse 
beror på maskinens storlek. Viktigaste typerna 
är de tre följande motortjrpema: 
o Stegmotor, vilket innebär att motorn är puls

styrd. Motorns rotor rör sig på grund av sin 
speciella konstruktion ett vinkelsteg per im
puls. Antalet impulser (impulsföljden) be
stämmer därmed den totala vridningsvin-
keln och utför den önskade vägförflyttning-
en. Impulsfrekvensen bestämmer motorns 
varvtal. 
Fördelama med denna motortyp är möjlighe-
tema att bestämma vägsträcka och varvtal. 
Den lämpar sig mycket bra att använda i 
samband med öppen styming. Den största 

nackdelen med denna motortyp är dess låga 
effekt. Därför är den praktiskt användbar en
dast för mindre enheter. 

o Hydraulmotor. Största fördelen med denna 
motor är dess mycket höga effekt. En annan 
fördel är den mycket snabba omställbarhe
ten. Dock fordrar den en tämligen komplice
rad och kostnadskrävande installation (ett 
komplett hydraulaggregat är nödvändigt). 
Användningen av denna motor är på avta
gande och förbehålls endast större maskiner. 

o Elmotorer. Likströmsmotom används allt 
oftare bl a på gmnd av sin förbättrade effekt. 
Man använder dessa endast i system med 
sluten styming, vilket även gäller för hy-
draulmotorema, vilka de mer och mer un
dantränger. 

Dessutom kan växelströmsmotorema med 
steglös varvtalsreglering nämnas. 

Uppställning av NC-maskiner 
Uppställningen av en NC-styrd maskin inne
bär inga speciella problem. Dock måste man 
beakta följande punkter: 
o Extrema temperaturvariationer ska undvi

kas så långt det är möjligt eftersom optiska 
och elektriska givare är känsliga för detta. 

o Maskinen får ej placeras i närheten av annan 
maskin som alstrar starka vibrationer. 

o Strömförsörjningen till elektronikutmst-
ningen måste vara skyddad för spikar i nätet 
samt ström- och mikroströmavbrott. (Mikro
strömavbrott förekommer relativt ofta och 
märks ej eftersom detta ej påverkar konven
tionella maskintyper). 

Givetvis måste underhållspersonal, som ska 
serva maskinen, erhålla en speciell utbildning 
för att kunna lokalisera fel. Deras uppgift är i 
regel inte att avhjälpa felen, utan endast felets 
ungefarliga lokalisering för att underlätta re
parationen som utförs av tillverkaren. För vis
sa maskiner finns det testkort för att bestäm
ma felets art. 
Av stor betydelse är en noggrann skötsel och 
underhåll av maskinema för att i möjligaste 
mån nedbringa stilleståndstidema. Frånsett 
detta är den elektroniska utmstningen mycket 
tillförlitlig så att stilleståndstidema efter en 
viss inkömingstid (för maskin och personal) ej 
är längre än för andra maskintyper. 
Fig 6:102-6:105 visar exempel på NC-styrda 
maskiner. 
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1. Tillförselbana 
2. Tilt 
3. Enstyckematare 
4. Manuell deffekt-

värderlng med 
påritning 

5. Längdmätande 
och optimerande 
kapsåg 

6. Sorteringsbord 

Fig 6:102 Automatisk kapsåglinje med defektavläsning 
och optimerad kapning 

Fig 6:104 Plattuppdelningssåg med CNC-styrning 
( Computer-Numeric-Control) 

Fig 6:103 Dubbeltappmaskin Fig 6:105 Överfräsmaskin 

Maskinutrustning för 
tillverkning av element 
till monteringsfärdiga 
trähus 
Typiskt för trähusindustrin är den stora hante 
ringen av material till sammansättningsstatio-
nema samt transport av de stora skrymmande 
ferdiga huselementen. 
Materialtillagningen sker ofta i konventionella 
maskiner såsom kapar, skivuppdelningssågar 
och fräsmaskiner. 
Sammansättningen kan utföras på från enkla 
spikbord till avancerade datorstyrda linjer. 
Dessa linjer är ofta en kombination av sam
mansättningsmaskin och transportutrustning. 
Fig 6:106-113 visar exempel på utmstning för 
trähustillverkning. 

Fig 6:106 Skiss på enkel utrustning for tillverkning av 
vägg- eller bjälklagselement. Utrustningen består av två st 
uppläggningsbord och mellanliggande hydraulisk vändare 
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Hydrauliska lyftbord 
Virkespaket 
Motordrivna kedjetransportörer 
Rulltransportör 
Tryckluftsdrivna stopp för kapning 
Motordriven matare 

7. Elektroniskt styrd, stigande såg med vridbart huvud, 700 mm 
klingdiameter, fyra förvalda vinkelinställningar och två förvalda 
höjdinställningar för olika kapningspunkter. 

8. Hydrauliska spikbleckspressar 
9. Specialanslagssystem, pneumatiskt, fjärrmanövrerat, med 

anslagen arbetande uppifrån 
Spårfräs med vridbart huvud 
Horisontalborrmaskin (ledad) 
Vertikalborrmaskin, arbetande underifrån 
Profilhyvel för synliga bjälkar 

14. Skarvmaskin för blad- och tappfogar 
15. Tvåsidig hyvel för synliga bjälkändar 
16. Utgångsrulltransportör 
17. Motordriven, tvärgående transportör 
18. Truckhantering av färdig produkt 

Fig 6:107 Principbild på en linje for tillagning av detaljer till takstolar, gavelspetsar, väggelement och bjälklag 

Fig 6:108 Datorstyrd regelverks
station som ingår som en del i en 
linje for tillverkning av väggele
ment i storblock 
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Längsgäende reglar 
Tvärgående reglar 
Regelstation med automatisk spikning 
och 8. Påläggning skivmaterial 
Skivflyttare, automatisk med pelare 
och 9. Rörlig skivspikningsportal 

7. Elementvändare 
10. Uttagningsstation 
11. Automatstaplare 
12. Färdiga element för transport med gaffeltruck 
13. Rulltransportör 
14. Körbana för gaffeltruck 
15. Isolering 

Fig 6:109 Skiss på avancerad utrustning for tillverkning av väggelement i storblock 

Fig6:110 Exempel på "portal" for skruvning av gips vid 
regelverk. Skruvpistolerna kan bytas ut mot spikpistoler 
eller utrustning for pneumatisk eller hydraulisk idrivning 
av spik 

Fig 6:111 Exempel på spikportal för spik
pistol med bandad spik 
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Fig 6:112 Monteringsstation för tillverkning av takstolar Fig 6:113 Spikplåtsforband 
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Verktyg 

För bearbetningen av trämaterialet är det det 
skärande verktyget som utför den önskade be
arbetningen av råämnet till färdig form. 
Vid planering av en bearbetningsprocess bör 
man utgå från att verktyget är det primära och 
maskinen endast en hållare som roterar verk
tyget och transporterar arbetsstycket. 
Alltför ofta har man glömt verktygsfrågan vid 
maskininvesteringar, med följd att verktygen 
som anskaffats senare av kostnadsskäl inte fått 
den utformning och kvalitet som de borde. I 
kalkyler och budgetar saknas därför ofta kost
nader för verktygen. 
Således måste vi ta med verktygsfrågan i vår 
planering för att i slutändan minska våra to
talkostnader. I första hand kan de dyrare verk
tygen med kvalificerad konstruktion - kon
stant diameter och skärbredd, vändskär m m -
spara stora kostnader i form av korta post-
ningstider. 

Exempel: 
Jämför postningstiden för postning vid köming 
av exempelvis sockerlådssink i en enkeltapp. 
o Oftast används här ett antal S-jäm som från

sett att de ger stora skador, om olyckan skul
le vara framme, i regel slipas på bröstet för 
att man av "snålhet" ska kimna belägga jär
net med nytt snabbstål. I och med att man 
slipar på bröstet tappar man breddmåttet i 
stålet (sidosläppningen inverkar) och man 
har dragit på sig ett stort arbete med att 
anpassa mellanlägg mellan varje S-jäm för 
att tapparna i sinkningen ska passa efter om-
slipningen. Dessutom kan arbetsstycken som 
körts under en viss period inte paras med 
senare körda arbetsstycken. 

o Jämfört med ett verktygssystem, baserat på 
vändskärsverktyg postade en gång för alla på 
exempelvis en postningshylsa, kan man lätt 
inse fördelama. 

o Postningsarbetet är gjort i en handvändning 
(postningshylsa). Kan man dessutom ersätta 
maskinspindelns låsmutter med ett snabb
spännande maskinelement kan postningsti
den 5 t̂erligare avkortas. 

o Väntetiden i sliperi och transport av verkty
get ersätts med enkelt utbyte av vändskär. 

Slutsats: 
Planera verktygen först och maskinema sedan. 
Försök att upprätta en typ av profilstandard 
(radier, tapp- och slitsbredder m m) för att min
ska antalet erforderliga verktyg. 

Materialkvalitéer för 
skärande verktyg inom 
träbearbetning 
För att eggen på det skärande verktyget ska 
kunna få en lång ståndväg (ståndtid), måste 
eggen vara hårdare och segare än det material 
som ska bearbetas. Dessutom måste eggen 
vara hård för att uppnå stor slitstyrka. För att 
erhålla fina ytor eftersträvar man en hög rota
tionshastighet på verktygen, som då medför en 
hög skärhastighet. Denna höga skärhastighet 
innebär en förhöjd värmeutveckling och kraftig 
påkänning i skärverktyget. Således får egg
materialet inte vara för sprött eller av för låg 
hållfesthet. 

Kolstål 
Järn är ett mjukt material och har ingen prak
tisk användning som skärande material. För 
att åstadkomma ett verktygsstål måste man 
tillsätta 0,8-1 % kol och får då ett s k kolstål. 
Kolstål är ett segt och finkomigt material. Ju 
mindre kol som logerats i jämet desto mjvikare 
stål erhålls. Kolstål har emellertid liten slit
styrka och eggen tmbbas fort. När eggen run
dats av blir eggfesen för stor och bränningar 
uppstår i det bearbetade materialet. 

Snabbstål - HSS (engelsk 
standardbeteckning) 
För att erhålla ett slitstarkare och mera vär-
metåligt material tillsätts fömtom kol exem
pelvis ca 12 % krom och ca 3% kobolt. På så vis 
erhåller man s k snabbstål. 
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Kompoundstål 
Kompoundstålet består av två ståltyper sam-
manlödda till en gemensam kropp. På så vis 
erhåller man en seg och stark bärande rygg av 
kolstål och en slitstark egg av snabbstål. Detta 
innebär en billigare produkt jämfört med ett 
massivt snabbstålämne. 

Specialsnabbstål (tysk 
beteckning - HSS. 18) 
Här handlar det om ett ännu mer höglegerat 
stål för att öka hårdheten vid höga bearbet
ningstemperaturer. Man kan härigenom arbe
ta med högre skärhastigheter och högre mat-
ningshastigheter. Exempel på en typ av lege
ring: 
Snabbstålämne 18-^1 
o Volfram 18 % 
o Krom 4 % 
o Vanadium 1 % 
o Kobolt 10 % 

Tillsatsen av kobolt ger ett mer elastiskt eller 
flädrande material. 

Snabbstålämne - molybden 
En ännu segare stålkvalitet erhålls om man 
byter ut volframlegeringen mot molybden. 
För att få de önskade egenskaperna hos skär
stålet måste stålämnet härdas, och uppvärms 
då till ca 800-^50°C, varefter det snabbkyls. 

Efter härdningsmomentet erhålls ett mycket 
skört material. För att få tillbaka segheten 
uppvärms stålämnet ytterligare en gång till 
200-400°C, vilket kallas för anlöpning. Genom 
att variera uppvärmningstemperaturema kan 
man reglera hårdheten i stålet. 

Hårdmetall 
Ett ännu hårdare material än snabbstål utgör 
hårdmetallen. Hårdmetallen har ännu längre 
utslitningstid (ståndtid) och därigenom färre 
omslipningstillfållen. Hårdmetall är inte ett 
jämbaserat material utan en typ av sintrat 
material bestående av ca 90 % volframkarbid 
och ca 10 % kobolt. Hårdmetall levereras i ett 
stort antal kvaliteter och det är viktigt att rätt 
hårdmetallkvalité används för den aktuella 
bearbetningen. För bestämning av hårdmetall-
kvaliteter finns en standardiserad beteckning 
(ISO-kod). I träindustrierna används kvalite
terna K05-K40. Ju sprödare hårdmetallen är 
desto lägre kodbeteckning och mindre kobolt
innehåll. Den segaste hårdmetallen har be
teckningen K40 och har således ett högt kobolt
innehåll. I fig 7:1-7:2 kan de olika hårdhetema 
och skärvinklama studeras. 
Hårdmetall kan inte slipas med vanliga ko-
rundslipskivor, eftersom hårdmetallen är lika 
hård som kornen i slipskivorna. Därför måste 
diamantslipskivor användas. 

Diamantverktyg 
I diamantverktygen har skäreggama försetts 
med ett diamantmaterial, vilket är ett av de 
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Fig 7:1 Skärvinklar och hårdheter hos snabbstål och hårdmetall 
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Y = SpånvinkeP 
a = Släppnings-

vinkel° 

3 4 5 

Fig 7:2 Skärvinklar 

hårdaste material som fimis. Givetvis erhåller 
man härigenom en synnerligen lång utslit-
ningstid. Dock är verktygen mycket dyra och 
har sitt användningsområde endast för starkt 
slitande material. 
Ett problem med diamantverktygen uppstår 
om dessa skadas av en eller annan orsak, vilket 
då kan ge stora ekonomiska förluster beroende 
på att omslipning inte är möjlig. 

SKpmaterial 
En viktig del av träbearbetningen är träslip-
ning, i dagligt tal kallat putsning. Särskilt 
inom trämöbelindustrin har putsningen stor 
betydelse. Varje synlig träyta måste putsas, 
ofta flera gånger för att ge rätt 3^känsla. Här 
behandlas i första hand s k flexibla slipmate
rial. 
Träslipning kan även användas där man har 
krav på hög awerkningsförmåga. Exempel på 
detta är egalisering av spånskivor och pljrwood. 
Här ftmgerar slipmaskinen mera som en plan-
hyvel (abrasive planing). 
Flexibla slipmaterial används mest i förm av 
ändlösa slipband. Slipmaterialförbrukningen 
utgör en betydande del av företagens totala 
verktygskostnader. 
Slippapper, eller sandpapper, som det ofta fel
aktigt kallas, är skärande verktyg med mil
liontals skäreggar (slipkomen) som är mycket 
hårda och skarpa. Slipdammet, som bildas vid 
bearbetningen, är egentligen spånor, som i för
storing ser ut som trådliknande hyvelspån. På 
grund av förslitningen under slipningen run
das komspetsama av och en allt större del av 
skärarbetet övergår i friktionsvärme tills slut
ligen sliptemperaturen blir så hög att träet 
bränns. Då det inte går att skärpa om kornen 
måste slippapperet bj^as. En liknande effekt 
erhålls om träet är fett och hartsrikt. Slipdam-

Ryggmaterial 
Förlim 
Efterlim 
Slipkom 
Toppskikt (för vissa prcxiukter) 

Fig 7:3 Förstoring slipband 

met fyller då igen spånluckoma mellan kor
nen, tills de inte slipar längre. Materialet är 
ofta inte utslitet men en rengöring tar lång tid 
och det blir vanligen mest ekonomiskt att hyta 
slippapper. 
En flexibel slipprodukt är uppbyggd av rygg
material, bindemedel och slipkorn. 
Ryggmaterialet indelas i papper, kombinations
rygg och väv. Pappersrygg finns i ett flertal 
tjocklekar och kvaliteter. Det är det billigaste 
ryggmaterialet och bör användas när så är möj
ligt. Kombinationsrygg består av papper som 
förstärkts med väv och är ett utmärkt underlag 
för grova slipkom, där belastningen alltid blir 
hög. Väv används när hög styrka förenad med 
mycket god böjlighet eftersträvas. 
Plastbindemedel har numera för maskinslip-
ning nästan helt trängt ut äldre typer av lim. 
Genom sin bättre motståndskraft mot slipvär
me och sin förmåga att hålla slipkomen i rätt 
läge, tills materialet är utslitet, har flerdubbelt 
större livslängd kunnat emås. 
Slipkornen är huvudsakligen elektrokorund 
och kiselkarbid, syntetiska och mycket hårda 
material. Kiselkarbidens hårdhet närmar sig 
diamantens. 
Kornen siktas till bestämda grovlekar, vilka 
anges med siktnummer. Varje niunmer mot
svaras av ett bestämt antal maskor per engelsk 
tum i siktduken. Ju högre siktnummer desto 
finare kom. Siktnumren är intemationellt 
standardiserade. 

Flexibla slipmaterial brukar tillverkas i följan
de grovlekar: 
Grova 12 16 20 24 30 36 40 
Medelgrova 50 60 80 100 120 150 180 
Fina 220 240 280 320 400 500 600 

(De grövsta komen är stora som ärtor och de 
finaste som mjöl.) 
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Grova slipkorn används där man behöver en 
kraftig avverkning, t ex egalisering av skivor, 
grovslipning av golv etc. För de allra grövsta 
har kiselkarbidkorn visat sig lämpligast. 
Medelgrova korn används vid träputsning där 
man har krav på ytkvalitet. Vanligast är att 
grovslipa med nr 60 eller 80 och finslipa med 
100 eller 120.1 detta grovleksområde har elek-
trokorund (aluminivmioxid) visat sig ge bäst 
resultat. 
Fina korn används nästan uteslutande till 
lackslipning. Nr 280-400 är vanligast. Här är 
återigen kiselkarbid mest använt. 
För vissa slipmaterial förekommer fortfarande 
naturliga (ej syntetiska) slipkom såsom flinta 
(sandpapper), granat och smärgel, men dessa 
saknar idag nästan all betydelse inom indu
strin. 

Lagring 
Det är mycket viktigt att slipmaterialet lagras 
i rätt klimat. Det får inte utsättas för stark 
uttorkning eller direkt väta. Det bästa klima
tet för långtidslagring är 18-20°C och 55-65 % 
relativ fuktighet. Lagring bör ske på hyllor, 
men absolut inte i närheten av heta ångrör 
eller värmeradiatorer. Gtenom den starka ut
torkning som då sker förlorar ryggmaterialet 
sin smidighet, blir sprött och styvt och går ofta 
sönder efter en kort tids slipning. På arbets
platsen bör man alltid förvara materialet 
inomhus, helst i kartong. 

Putsskivor 
Vid putsning av djupa profiler, t ex ramlist, 
kan man sällan använda putsband. För detta 
ändamål finns i stället utvecklat en särskild 
typ av slipskivor. De avverkar inte så mycket 
som ett band, men ofta tillräckligt om hjrvling-
en är noggrann. 
Vanligen säljs putsskivoma under varunamnet 
POLYBOND. De kan lätt ges önskad profil 
med hjälp av matris och avrivare. Efter en viss 
gångtid måste de skärpas om för att inte förlo
ra profilen. 

Maskinskydd 
I samband med verktyg ska även vikten av 
riktiga maskinskydd betonas. Riktigt utforma
de utsugningshuvar kan utöver sin skyddande 
funktion spara energi genom ekonomisk spån-
utsugning samt minska bullerspridningen. 

Några moderna och effektiva maskinskydd och 
utsugningshuvar visas exempel på i fig 7:4-7:6. 

Sågluggningsgarni tyr 
Ritssågblad 
Stora spännf lansar 
Y l l e r k å p a 

I n n e r k å p a f ö r sågtugg 
I n n e r k å p a f ö r ritssÄgblad 
G n i s i - och slitskydd av 
gummi eller plast 

Fig 7:4 Kapsling. En huvkombination for rits och sågtugg 
har utförts for att luftbehovet ska bli minsta möjliga 

Fig 7:5 Förbättrat spånutsug vid lamellsåg 

Fig 7:6 Bullerdämpad huv vid kapsåg 
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Skärdata 
För bearbetning i träindustrin används, från
sett några enstaka bearbetningsformer, rote
rande verktyg av en eller annan tjrp. Ytkvali-
tén hos det bearbetade ämnet bestäms av kut-
terslagsdelningen och diametem på det skä
rande verktyget. Kutterslagsdelningen är i sin 
tur beroende av matningshastighet och antal 
skärstål i ingrepp. Frånsett vissa typer av över-
fräsverktyg innehåller verktygen två eller 
flera skär. Om skärcirkeln för stålen är olika 
bestäms ytans kvalitet av de stål som beskriver 
den största diametem i det roterande verk
tyget. På så vis uppstår, trots flera stål i verk
tyget, endast en enstålsmarkering. För att få 
alla stål i verktyget att skära på samma 
skärdiameter krävs en mycket hög precision i 
verktyg och maskinspindel. Msmga orsaker till 
dålig mndgångsnoggrannhet finns: 

o Skärstålen i verktyget befinner sig inte på 
samma avstånd från verktygets teoretiska 
centmm ut till eggen 

o Hålet i verktyget är inte i centnun 

o Hålet i verktyget är inte cirkulärt eller är 
skadat 

o Hålet är för stort och glappar på maskinspin
deln 

o Maskinspindeln har för liten diameter 

o Maskinspindeln är krokig eller kastar i för
hållande till teoretiskt centrum 

kunna montera verktyget på spindeln. Dock 
kan man kräva att maskinspindel och verk
tygshål uppfyller vissa gmndkrav, och i regel 
tillverkas maskinspindlama med en tolerans 
g6 och verktygen med en tolerans H7. För att 
ytterligare utjämna spelet mellan verktyg och 
maskinspindel kan hydrauliska fastspännings-
bussningar användas, vilka expanderar mot 
verktyget och komprimerar mnt maskinaxeln. 
Principen beskrivs i fig 7:7. 
För att uppnå den exakthet som eftersträvas 
krävs att maskinens lagring och spindlar har 
högsta precision. Dessutom krävs att spindeln 
som används vid slipningen av verktyget hål
ler samma precision som det övriga systemet. 
För att få en sista slutjustering kan stålens 
eggar brjmas i maskinen vid fiill rotation. Dock 
uppstår här en s k "brynplatta", och stålet får 
utefter brynplattans bredd ingen släppnings-
vinkel. 
För att jämföra olika skärdata kan fig 7:8-7:10 
studeras. 

F 

o Lagringen mellan maskinspindel och spin
delhuset glappar 

o Spindelhuset glappar i förhållande till ma
skinkroppen 

o Verktyget är i obalans och utövar en defor
mation på hela systemet. 

Det största felet brukar ligga i glappet mellan 
verktyg och maskinspindel, och här måste ett 
litet glapp finnas för att man helt enkelt ska 

Fig 7:7 Hydraulbussning ^ 
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Fig 7:8 Ytjämnhet vid skärande bearbetning med roterande skärverktyg 
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n=Varvtal/min 

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 

Kurvorna i periferihiastighetstabellen 
visar skärhastigheter i m/sek beräk
nade ur varvtalet och verktygets dia
meter. Man kan av dessa få fram det 
varvtal som erfordras när verktygs
diameter och skärhastighet är givna. 
Likaledes kan verktygsdiametem 
beräknas när varvtal och skärhastig
het är bekanta. 

Riktvärden för skärhastigheter 

Fräsar 
HSS HM 

Material (m/sek) (m/sek) 

Mjuka träslag 50-80 60-90 
Hårda träslag 40-60 50-80 
Spånplattor - 60-80 
Lamellträ — 60-80 
Hårdfiberplattor - 40-60 
Plastbelagda 
plattor - 40-60 

Exempel 

Kutter: 

Fräs: 

Skaftfräs: 

120 mm diameter 
n=12 000r/min 
v=76 m/sek. 
160 mm diameter 
n=9 000r/min 
v=76 m/sek. 
52 mm diameter 
n=18 000r/min 
v=50 m/sek. 

Record 
slitsskiva: 300 mm diameter 

n=4 500 r/m 
v=70 m/sek. 

Fig 7:9 Periferihastighetstabell. Källa: Leitz 
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x: n=6 000 r/min 
u=7m/mln 
z=3 
sz=0,39 mm 

Lämplig avverkning 
0,3-1,5 mm 

Fina span 0,3-0,8 mm 
Medelfina spån 0,8-2,5 mm 
Grova spån 2,5-5,0 mm 

n=Varvtal/min 

Fig 7:10 Beräkningstabell for roterande verktyg. Källa: Leitz 

För att uppnå en god yta från en kilrundkutter 
kan man inte posta slipade stål i kuttern, utan 
dessa måste slipas sittande i kutterblocket för 
att rundgångnoggrannheten ska bli tillräcklig. 
Detta gäller i ännu högre grad för de föråldrade 
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fyrkantkutterblocken, som fi-ånsett att de har 
dålig rundgångnoggrannhet även har dålig ba
lans och är mycket farliga om olyckan skulle 
vara framme, samt är tidskrävande och där
med oekonomiska vid postning och slipning. 



Vinkelbeteckningar 

a = släppningsvinkel 
^ = tandspetsvinkel 
y = spånvinkel 

ai = tangentiell släppningsvinkel 
az = radiell släppningsvinkel 

ei = framfasvinkel 
62 = bakfasvinkel 

Fig 7:11 Hårdmetallklingor 

Spånvinkel 
5° negativ Kapning av trä i pendelkap. För-

sågning av fenerade plattor. 
Sågning av hårda plaster. Fanera-
de och laminerade plattor. Metal
ler. 
Sågning av lättbetong, lerklin-
kers. 

10° Kapning av trä. Formatsågning 

577° 

8 

av träfiber-, gips-, spån- och fene
rade plattor. 

15° Sågning av fenerade plattor, ply
wood, fener, papphylsor, gerings-
sågning av trä. 

20°/30° Klyvsågning av torrt virke. Såg
ning av mjuka plaster. 

25°/30° Klyvning och kantning av rått 
virke. 

Skärtj^ 
Raka tänder 
Raka tänder utan snedslipningar. För klyv
sågning av trä, inklusive lamellsågning. Kan 
användas med höga matningshastigheter vid 
ordinära krav på snittytor. Se fig 7:12. 

Växelvis snedslipade tänder 
För klyvning och kapning av trä. Sågning av 
andra material. Formatsågning av plattor. 
Ger goda snittytor vid sågning i inte allt för 
spröda material. Se fig 7:12. 

Fig 7:12 

Växelvis snedslipade tänder med snedslipad 
framfas 
De skarpa skäreggama gör skärtypen lämp
lig för sågning av spröda material, t ex ply
wood, fener och laminat. Se fig 7:13. 

Fig 7:13 

Snedslipade tänder åt höger 
Snedslipade tänderåt vänster 
Samtliga tänder är snedslipade åt samma 
håll. Skärtypema ger fina snittytor. Används 
för försågning, ritsning, tappning och vid for
matsågning av plattor. Se fig 7:14. 

Fig 7:14 
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Tänder med rakslipad topp och konisk form 
Används för ritsning vid sönderdelning av 
plattor. Se fig 7:15. 

Trapetstandning 
För- och efterskärande tänder. Varannan 
tand trapetsslipad, varannan rakslipad, för 
uppdelning av spånen i 3 delar. 
För sågning av metaller, hårda plaster och 
klyvsågning av trä. Se fig 7:15. 

Fig 7:15 

Tanddelning 
Tanddelningen är en annan viktig faktor i 
valet av klinga för olika arbeten. Tanddel
ningen anger avståndet mellan skärens fi"am-
kanter.Sefig7:16. 
Som standard levererar vissa tillverkare 
hårdmetallklingor med 8,10,13,16,19, 26, 
30, 39, 45,49 och 75 mm tanddelning. 

Special 
Man levererar även klingor i specialutförande. 
Dessa är: 
o Dämpade klingor 
o Lågljudsklingor 
o Ställbara 2-delade klingor 
o Grupptandade klingor 
o Klingor med kylhål 
o Klingor med rensskär 
o Klingor med skyddständer 
o Byggklingor i förenklat utförande. 

Fig 7:16 Tanddelning 
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Skärbredd 
De skärbredder som finns angivna i typbeteck-
ningama är: 
T4 = Extremt liten skärbredd 

(med begränsat skärdjup) 
T3 = Extra liten skärbredd 
T2 = Liten skärbredd 
B2 = Stor skärbredd 
B3 = Extra stor skärbredd. 

N o r m a l 

Fig 7:17 Skärbredd 

Rensskärsklingor — exempelvis for 
lamellsågning 
Rensskärets funktion 
o Håller rent sågsnittet från stickor och 

ojämnheter 
o Minskar risk för fastköming 
o Eliminerar risken för skador på klinglivet. 

Fig 7:18 Rensskärets funktion 

Rensskärets placering 
o Spånvinkel = -8° 
o Rensskäret är placerat ca 4—6 mm framför 

skärspetsen och börjar vid tandluckans bot
ten 

o Sidosläppningen ligger 0,20-0,30 mm under 
skärtandens släppning. 

0,25 ± 0,05 mm 

on 
1 

Fig 7:19 Rensskärets placering 



Skyddstand 
Klingan är normalt utmstad med skyddstand 
som ftingerar som spånawisare för lösa kvistar 
och dylikt. Max skärdjup per tand 0,7 mm. 

^ 0 , 7 mm 20° 

Fig 7:20 Skyddstand 

Omslipning 
o Skärtändema ska slipas om när förslitnings

fasen är ca 0,15-0,20 mm 
o Rensskären ska vara skarpa och bör slipas 

om varannan gång i jämförelse med omslip
ning av tändema. 

- 0,15 mm— 
0,20 mm 

Fig 7:21 Omslipning 

Verktygsexempel 
I fig 7:22-7:50 visas exempel på verktyg och 
utmstning som används för bearbetning av trä. 

Fig 7:22 Hydraulbussning 

IS™ 

Insex 3 

Insex 3 

Fig 7:23 Hydraulbussning 
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Fig 7:24 Specialverktyg i segmen-
terat utförande. Montering på hyd-
raulhylsa ger ökad säkerhet och 
precision. Avsett för profilhyvling 
vid höga varvtal (15000 v/min) 

Fig 7:25 Rotaplan kilrundkutter med hydrauluppspän-
ningpå maskinspindeln 

Fig 7:26 Profilstålkutter med hydrauluppspänningpå 
maskinspindeln 

Fig 7:27 Profilhyvelverktyg med vändskär 

Fig 7:28 Slitsverktyg med lösa 
stål 

- C 

Fig 7:29 Slitsverktyg med 
vändskär 
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Fig 7:30 Tapp- och slitsskiva. Utbytbara skär, konstant 
verktygsdiameter och snittbredd. Enkel inställning vid 
byte av skär. Vid slipning erfordras speciell slipjigg 

Fig 7:31 Fräsverktyg med utbytbara skär, konstant verk
tygsdiameter. Urslags fria falskanter genom vändbara för
skär. Ingen speciell inställningsmall behövs vid montering 
av skär efter slipning. Dock erfordras speciell slipjigg 

Fig 7:33 Vändskärsverktyg for planfräsning och rund-
ning eller fasning 

Fig 7:32 Planfräs som kan forses med sidolansetter Fig 7:34 Breddinställbar notfräs i vändskärsutförande 
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Styrspår i sidled 

run. 
y / / A 

Fig 7:35 Notbäddsfräs för maskin med kamstyrning 

Fig 7:36 Profilstålskutter med 
inspänning av stålen. Dessa slipas 
i profil fastskruvade i kutter
kroppen 

Avvisare 

Fig 7:37 Profilfräskutter för ut
bytbara profilstål med avvisare for 
säkrare arbete i "handmatade" 
maskiner 

Fig 7:38 Not och spontfräs ställ
bara for panelhyvling 
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H ^ u—u— 

^ S 

Fig 7:39 Kantproftleringsmodell för panelhyvling 

Fig 7:43 Verktyg med borrskär för "genombrytningar" 
mitt i ett arbetsstycke 

V U LT 

Fig 7:40 Skiss över ett verktyg med utbytbara skär. Verk
tyget avsett for panelhyvling 

Fig 7:41 Enskärigt överfräsverktyg i vändskärsutförande 

Fig 7:44 Demonterat överfräsverktyg i 
vändskärsutförande 

Fig 7:42 Tvåskärigt verktyg i vändskärsutförande Fig 7:45 Överfräsverktyg vid bearbetning 
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Fig 7:46 Centrumtappborr i olika 
utforanden 

Fig 7:47 Cylinderborr for slipning Fig 7:49 Snabbspännsystem med pneumatisk bajonett
fattning for snabba verktygsbyten 

'hi 
-j- -ill 

T 

Fig 7:48 Demonterat borrverktyg 
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Fig 7:50 Snabbspännsystem for skaftverktyg 



styrutrustning 
Elektronik 
Den snabba utveckling som skett inom elektro
nikområdet (styrutrustning) har lett t i l l att 
även maskiner och utrustningar för trä
industrin fått bättre styr, -kontroll, -och posi-
tioneringssystem m m. Reglertekniken har be
tydligt förbättrats. 
Det är miniatyriseringen av halvledartekniken 
i form av integrerade kretsar med allt mer om
fattande funktioner och lägre pris per funktion, 
som gett den lavinartade utvecklingen. Sedan 
mikroprocessorn föddes i början av 70-talet har 
mikrodatoremas användning förts in inom alla 
områden. Således måste vi även inom träindu
strin acceptera elektroniska hjälpmedel och 
snabbt lära oss att använda dessa. 

V i kan med tanke på elektronikens möjligheter 
förvänta oss och ställa krav på att träbearbet-
ningsmaskinema blir snabbt ompostningsbara 
och att därmed stilleståndstidema minimeras. 
Observera även möjligheterna med snabbt om
postningsbara verktyg. 

Ett intressant styrsystem för styrning av exem
pelvis utrustningar och maskinlinjer är de pro-
grammerbara binära styrsystemen betecknade 
PC (Programmable Controller). 

PC:ns program inläses på elektronisk väg i ett 
minne. Härifrån hämtas den nödvändiga infor
mationen som används t i l l att företa logiska 
operationer med hjälp av status på in- och 
utgångar och därefter aktivera önskad(e) 
utgång(ar). 

: 

Fig 8:1 Programmerbara styrsystem 
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R undbordsautomat 
Exempel på ett mikrodatorsystem för en rund-
bordsautomat för bearbetning och beslagsmon
tering av exempelvis möbeldetaljer och hur 
systemet kan byggas visas i f ig 8:2-8:3. 
De olika stegen i arbetet var följEinde: 
1. Rundbordsautomaten studerades under ar

bete. Varje arbetsmoment fick en entydig in
struktion. Varje punkt där en händelse ägde 
rum fick en adress. 

2. Instruktionerna inordnades i ett flödessche
ma, som visade maskinens delmoment i rät t 
tidsordning. Instruktionerna försågs med 
adresser. 

3. Instruktionerna och adresserna översattes 
t i l l binär kod. Koderna överfördes via telety
pe t i l l läs- och skrivminnen av RAM-typ som 
finns i utvecklingssystemet. 

4. Utvecklingssystemet styrde nu rundbords
automaten. Nödvändiga ändringar kunde 
lät t införas eftersom programmet låg i rader
bara RAM. 

5. När styrningen fimgerade tillft-edsställande 
överfördes programmet fi-ån RAM t i l l 
PROM. Utvecklingssystemet kopplades bort 
och ersattes med några kretskort, d v s mik
rodatorn. I styrsystemet ingick nu de enhe
ter som visas i fig 8:3. 

RAM = Random Acces Memory. Ett kom
binerat läs- och skrivminne. Infor
mationen kan när som helst läsas 
in och raderas. 

PROM = Programmable Read Only Memory. 
Ett läsminne som kan programme
ras av användaren. 

Rundbordsautomat Rundbordsautomat 

Kontrollpanel 

Gränssnitt 

Teletype 

Programutvecklingssystem 

Kontrollpanel 

Gränssnitt 

Strömförsörjning 

7 

Mikrodator 

S 
Fig 8:2 Programmering 
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Fig 8:3 Systemet färdigutvecklat och i produktion 



Styrsystem 

Onlineanpassning 

Programmeringsutrustning 

EPROM-
Mmnes- h 
modul 

Förbindningska be 

Mini-diskett 

Tastatur 

t i l o i l i i i l i i i i i l i ! i o i i i a i c j i i 
- - : | . | s | . | F | o i » | , l . | i | ; | |3 

Fig 8:4 Programutrustning for styrsystem 

Systemutveckling med 
utvecklingssystem 
Förutom ovan nämnda styrsystem används 
ännu mer sofistikerade system för stjnming av 
exempelvis NC-styrda maskiner och robotar. 
Se kapitel 6. 

NC-styming 
Huvudsakligen finns det tre arter av numerisk 
styrning. 

Numerisk punktstyrning 
I detta system är verktyget i ingrepp endast då 
detta nåt t bearbetningsstället. Efter bearbet
ningsoperationen avges inga spånor från verk
tyget och detta förflyttas t i l l nästa position. 

Dessa efter varandra följande positioner kan 
inställas via anslag eller via signaler från 
gränslägesbrytare. Den av verktyget (eller 
arbetsstycket) tillryggalagda vägen kan alltså 
vara godtycklig. Exempel på maskiner som 
kan vara utrustade med ovanstående stjrr-
system: 
o Borrmaskiner 
o Vissa typer av sågar. 

Fig8:5 Väg 1,2 eller 3 från A till målet B: Inget inflytan
de på själva bearbetningen under forflyttningen 

Numerisk rätlinjestyming 
Här handlar det om en 1-punktstyming, såsom 
beskrivits tidigare, dock förutom inställningen 
av arbetsstycket även att bearbetningen styrs 
längs en eller flera axlar (riktningar). Detta 
system finner man på följande maskint)T)er: 
o Vissa plattuppdelningssågar 
o Fräsmaskiner och en del fleroperationsma-

skiner. 

Fig 8:6 Exempel på en arbetsoperation under rätlinje-
styrning utförd i X- och Y-led 

101 



Numerisk kurvlinjestyrning 
I detta system (kontinuerlig styrning) styrs rö
relsen av verktyget enligt en förutbestämd väg, 
under vilken även själva bearbetningen sker. 
Beroende på typ av utrustning kan kurvor i 
planet eller i rymden utföras. Denna tj^p av 
styrning används för följande maskintyper: 
o Överfräsmaskiner 
o Bildhuggerimaskiner. 

Naturligtvis kan detta system även användas 
som punkt- eller rätlinjestyming. 

1. "Styrlänk" 
2. Styrinformation (X) 
3. Styrinformation (Y) 
4. Styrinformation (Z) 
5. Räl<nare 
6. Räl<nare 
7. Räl<nare 
8. Servomotor (Y) (ex stegmotor) 
9. Servomotor (Z) (ex stegmotor) 

10. Servomotor (X) (ex stegmotor) 
11. Koordinatbord (maskinens arbetstxjrd X- och Y-led) 
12. Vertikalrörelse hos verktyget (endast för vissa maskintyper). 

Fig 8:8 Öppen styrning 

Fig8:7 Kurvlinjestyrning 

Arbetssätt 
T i l l en NC-maskin hör en bearbetningsdel, ett 
elektroniskt system och bestämda avkännings-
organ. 
Man skiljer mellan maskiner med öppen styr
ning och maskiner med sluten styrning. 

Öppen styrning 
Styrinformationen går här via en räknare t i l l 
en motor. Så snart räknaren nått t i l l ett för
programmerat värde stannar motorn. 

Schema för öppen styrning 
Den största nackdelen med detta system är att 
det arbetar "blint", eftersom ingen säkerhet er
hålls att den rörliga maskindelen verkligen 
förflyttas t i l l det önskade läget (glapp och 
andra olika osäkerhetsfaktorer kan förfalska 
önskade värden). Å andra sidan är systemet 
enkelt, vilket kan vara en fördel. Om styrsyste

mets exakthet är tillfredsställande för respek
tive arbetsoperation kan styrsystemet av kost
nadsskäl med fördel användas. 

Sluten styrning 
Här går stjrrinformationen ut via en jämförare 
innan den går vidare t i l l servomotom. Jämfö
raren ä r en utrustning som ständigt jämför det 
verkliga läget med den förvalda positionen. 
F rån en lägesgivare sänds en signal t i l l jäm
föraren. Så fort maskinen erhållit den önskade 
positionen upphör styrordergivningen och 
servomotom stannar. (För att ut jämna varje 
ryckig rörelse vid stopp och start sker alla has
tighetsförändringar via progressiva retarda
tions- respektive accelerationsperioder.) 

Schema för sluten styrning 
A l l t efter systemets uppbyggnad kan hela glap
pet eller delar därav utjämnas. Likaså andra 
mekaniska osäkerhetsfaktorer. 
De sjunkande kostnaderna för eletroniken och 
de stegrade fordringarna på precision medför 
att man mer och mer går in för sluten styrning. 
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Styrlänk 
Styrinformation (X) 
Till servomotor (Y och Z) 
Komparator (jämförare) 
Positionssignal 
Styrinformation 
Servomotor (X) 

Fig 8:9 Sluten styrning 

t i l l att fastställa att kapaciteten och hastig
heten i databearbetningen ständigt vidare
utvecklas. 

Utdrag ur ISO-kod 
Ett block innehåller följande information: 
o Blocknummer: bokstaven N och därefter 

numret 
o Styrinformationen 
o Bokstaven X och sträckan 
o Bokstaven Y och sträckan 
o Bokstaven Z och sträckan 
o Varvtalet: bokstaven S och det aktuella varv

talet 
o Förflyttningshastighet (matningshastig

heten): bokstaven F och hastighetsangivels
en 

o Verktygsväxling: bokstaven T och verktygs
numret , o s v 

o Koden för blockslut. 

Styrsystemet 
Via väsentligt större serier har elektronikindu
strin lyckats att sänka sina priser på sina kom
ponenter. Eftersom datorerna var dyra och 
även svåra att hantera blev den äldre maskin
generationen för det mesta utrustad med "ka
bellogik". 
Sedan de effektiva datorerna har kunnat erhål
las t i l l ett överkomligt pris blir även NC-
maskinema utrustade med en egen dator. De 
kallas då CNC-maskiner (Computerized Nu
merical Control), således numerisk styrning 
med dator. Dess väsentligaste fördel är att 
göra maskinen "intelligent". Samtidigt med att 
data lämnas vidare t i l l mottagarorganet kan 
datorn faktiskt beakta inkommande data och 
ändra sitt eget program via dessa. 

Under denna maskintyp kan uppdelningssågar 
för plattor och kapsågar för massivträ nämnas, 
därför att de registrerar det inkommande ma
terialet som ska bearbetas. Dessutom ingår en 
optimeringsberäkning av råmaterialet för att 
utnyttja detta maximalt. 
Styrsystemet består av en elektronisk del och 
exempelvis en hålremsläsare. Elektronikdelen 
såsom minne, processor osv, kommer här inte 
att närmare beskrivas utan vi inskränker oss 

Fig 8:10 Utdrag ur ISO-kod 

Hålremsläsaren läser informationen i ett block 
(en grupp av order för maskinrörelser m m). 
Respektive order skickas då t i l l varje mottaga
re för vilken informationen är bestämd. Så 
snart orderna är utförda läser läsaren nästa 
block. Trots snabbheten hos läsaren skulle 
dock 100-delar eller t o m 10-delar av sekunder 
gå förlorade om verktyget skulle stå stilla i 
vän tan på nästa order. Dessutom skulle bear
betningen ske stötvis och verktyget skulle läm
na tydliga spår i arbetsstycket. För att över
brygga denna olägenhet används ett minne. 
Informationen som kommer från läsaren går 
via detta minne innan den skickas vidare t i l l 
respektive servomotor. Genom detta förfarande 
undviks den ryckiga gången och programmets 
genomförande går betydligt snabbare. Den 
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ovan beskrivna avläsningen av hålremsan in
nebär således att denna går runt och avläses 
för varje arbetscykel. Dock bör man ej accepte
ra denna gammalmodiga metod utan fordra att 
maskinen är försedd med ett så pass rymligt 
minne att hela hålremsans information kan 
rymmas i detta. 
Ett block är en grupp av ord för en arbetsgång. 
Efter en bestämd kod är orden via hål i hålrem
san inprogrammerade. 
Det fi-amställda programmet måste lagras på 
en informationsbärare. T i l l detta används för 
det mesta en hålremsa. Framtagningen av hål
remsan sker normalt på beredningskontoret. 
Innan hålremsan kommer t i l l maskinen testas 
den i regel ännu en gång med hjälp av en hål
remsläsare. 
T i l l stjrrsystemen för kontinuerligt arbetande 
maskiner hör för det mesta en interpolator, v i l 
ken beräknar vägen för verktyget mellan två 
punkter eft«r en bestämd lag (jämför med in
terpolation i matematiken). Därmed måste inte 
alla punkter i kurvan bestämmas i förväg utan 
det räcker exempelvis för köming av en cirkel
formig kurva att ange radien, koordinatema 
för medelpunkten och värdena för de båda änd
punkterna på cirkelbågen. Interpolatorema är 
i al lmänhet avsedda för cirkelbågar och räta 
linjer. För att då bearbeta ett arbetsstycke t i l l 
godtycklig form måste den önskade kurvan i 
förväg upplösas i en rad cirkelbågar och 
sträckor. 

För maskiner med ytterligare utbyggda styr
system kan man kompensera för variation på 
verktygsdiametem (exempelvis en profilfi-äs 
som minskar i diameter eft«r omslipning), var
vid följande måste beaktas: 
o Förslitningen 
o Skillnaden mellan kurvan som centrum på 

verktyget utför och verktygets skärande 
kant. 

Speciella utrustningar 
Detta avsnitt handlar fi-ämst om mätutrust
ningen i NC-st5rmingen. Som vi har sett tilläm
pas för de flesta NC-maskiner sluten styrning. 
Därför är flera mätvärdesgivare erforderliga. 
Det handlar om förflyttnings- och hastighets
givare som arbetar elektriskt, optiskt, linjärt 
eller cirkulärt. 
Positionsgivare. Här finns roterande respektive 
l injära givare. 
Roterande givare. Dessa består av skivor som 

är kopplade t i l l axeln, vilken utför själva ma
skinrörelsen. Dessa kan vara optiska, indukti-
va eller kapacitiva. 
Linjära givare. Här används linjaler som är 
fastade på maskinbordet. Man jämför den verk
liga positionen hos det rörliga elementet med 
det förprogrammerade värdet i styrningen. 
Detta system är exaktare men mer kostnads
krävande, speciellt när det handlar om stora 
rörelselängder. 

Denna mätning kan ske digitalt (logiskt) eller 
analogt. Den digitala mätningen kan ske in-
krementalt eller absolut. 

Pneumatiska 
hjälputrustningar 
I t rä industr in ä r pneumatiken som hjälpmedel 
och automation av stor betydelse. Många enkla 
utrustningar fi-ån exempelvis fostspännings-
fixturer t i l l avancerade borrautomater, "meka
nisering" i maskinlinjer, stapelautomater, spe
cialautomater m m har byggts. Nya pneiuna-
tiska maskinelement och verktyg utvecklas 
ständigt med nya möjligheter som följd. Detta 
innebär att en kompressoranläggning i de fles
ta träindustr ier är en självklarhet. (Bland an
nat har en stor pneumatiktillverkare ur
sprungligen uppstått ur en träindustri.) 

Fig 8:11 Exempel på pneumatiska maskinelement 
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För att inhämta kunskaper om pneumatik 
finns mycket litteratur och vi kommer endast 
att belysa några få användningsområden. 
Ett pneiunatiksystem består av följande hu
vudkomponenter (normalt ledningstryck ca 
600 kPa = 6 kp/cm^): 

o Kompressor 
o Vattenavskiljare 
o Värmeväxlare (även värmeåtervinning) 
o Ledningssystem med kondensavskiljare (och 

ev buffertbehållare) 
o Avstängningsventiler, luftfilter, tryckregu

latorer, dimsmörjare, automatkopplingar 
m m 

o Luftförbrukare (exempelvis blåsmunstycken, 
ventilsystem, luftmotorer, cylindrar, tryck-
luftsdosor, handverktyg, sprutaggregat 
m m). 

Vikt igt vid installationen av tryckluftledning-
ar är att dessa installeras med svag lutning 
mot kondensavskiljare och att uttagen från 
stamledningen sker uppåt, så att kondensvat
ten och föroreningar inte sprids. 

Tryckluft som energi är relativt dyr. Man bör 
därför underhålla anläggningen mot läckage 
och konstruera den så att onödig luftförbruk
ning undviks. (Exempelvis renblåsning eller 
kylning kan ofta ställa sig billigare om en se
parat högtrycksfläkt installeras.) 

Beträffande energiförbrukningen alstras bety-

Fig 8:12 Specialborrmaskin uppbyggd av pneumatiska 
borraggregat 

dande värmeenergi från kompressorer och 
denna värme bör utnyttjas. 

Hydraulik 
Hydraulik som hjälpmedel är mer sällsynt i 
t rä industr in och används endast då mycket 
stora krafter erfordras samt även för vissa mo
torfunktioner. Jämfört med pneumatik är hy-
draulanläggningar betydligt djrrare, dels p g a 
att separata hydraulaggregat (motor, pump, 
tryckregleringsventiler m m) erfordras samt 
att större krav ställs på alla komponenter ef
tersom stora tryck används, ca 5 MPa-50 MPa 
(50-500kp/cm^). 

Vanliga användningsområden: virkestiltar, 
matarverk t i l l hyvelmaskiner m m. 
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Transport och 
materialhantering 

Transport och materialhantering är en stor del 
av arbetet inom industrin. Den är i och för 
sig ett måste, men fördyrar bara produktionen 
utan att förändra dess utseende. Det är därför 
mycket viktigt att r ikt ig utrustning och enkla 
metoder används för att hålla nere transport-
och materialhantering t i l l ett minimum. 

Följande avsnitt kommer att belysas: 
o Transportutrustning 

— mobila utrustningar 
— fasta utrustningar 

o Emballering 
o Lastning- lossning 

— analysmetodik för rationalisering 
o Lagerhantering 
o Lagerdimensionering. 

Transportutrustning 
(mobil) 
De olika utrustningar som idag används för att 
förflytta gods internt inom företagen är: 

Truckar 
De vanligast förekommande typer av truckar 
är: 
o Handdrivna 

— lyftvagnar för pallhantering 
— kärror och vagnar. 

o Eldrivna - bränsledrivna 
— ledtruck 
— åkstaplare 
— skjutmasttruck - fyrvägstruck 
— motviktstruck 
— stödbenstruck 
— grentruck (straddeltruck) 
— sidolastare 
— traktor (hjullastare) 
— luftkuddetransportdon. 

Lyftvagnar 
Den manuella lyftvagnen (fig 9:1) är den mest 
förekommande inom träindustrin på grund av 
sin enkelhet och låga kostnad. 

Fig 9:1 Lyftvagn 

Användningsområdet för l3rftvagnar är t i l l 
största delen att f l j ^ t a gods mellan maskiner 
och arbetsplatser samt kortare transporter t i l l 
lager och förråd. 
Begränsningen för lyftvagnen är låg lyfthöjd 
och att den är svår att hantera vid tunga lyft 
och ojämnt underlag. Dessutom är arbets-
styckslängdema begränsade relativt t i l l 
gaffellängden. 

Kärror och vagnar 
Denna tjrp av utrustning är vanlig och nödvän
dig inom träindustrin för korta och intensiva 
transporter av exempelvis skrjmimande gods 
eller blandat smågods. 
Utrustningen kan indelas i : 
o Transportvagnar - dels vagnar med fyra eller 

flera hjul av massiv eller luftgummityp (flak-
och platåvagnar), dels med ett eller två hjul 
av massiv eller luftgummit}^) (kärror). 

o Lyft- och staplingsvagnar, d v s manuellt 
dragna vagnar med handdrivna eller med 
motordrivna utrustningar. 
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Fig 9:2 Ledtruck Fig 9:3 Åkstaplare 

Ledtruck 
Ledtrucken (fig 9:2) har samma användnings
område som Ijrftvagnen men klarar tyngre lyf t 
och längre transportsträckor. Det finns dess
utom möjlighet för föraren att åika med. 
Kostnaden för ledtrucken är betydligt högre än 
lyftvagnen. Den kräver också laddning och 
större underhåll. 

Åkstaplare 
Åkstaplaren (fig 9:3) är en typisk staplings-
truck för exempelvis pallställ i lager. Ofta kan 
emellertid inte lastnings- och lossningsdelen 
särskiljas från den övriga hanteringen i lager. 
Generellt kan därför sägas att om lastnings-
och lossningsarbetet från marken är mindre 
frekvent och kanske behovet helt enkelt inte är 
stort nog för att använda en särskild truck för 
just den hanteringen, är det lämpligt att an
vända åkstaplaren. 
Följande bör dock iakttagas vid användning: 
o Kraven på jämnt underlag måste tillfreds

ställas 

o Lastbilen är i vägen för stödbenen 
o Standardpallen kan bara hanteras från kort

sidan. 

En variant av åkstaplaren är låglyftsåkstapla-
ren, som i princip har samma egenskaper som 
ledtrucken men med den fördelen att föraren 
står skyddad i trucken. 

Skjutmasttruck 
Skjutmasttrucken (och åkstaplaren) 
- fig 9:4 - kräver ett relativt hårt och jämnt 
underlag utan trösklar och givetvis snöfritt. 
Kan de kraven tillgodoses är skjutmasttrucken 
en universaltruck. Den kan hantera godset ef
ter samma förutsättningar som en motvikts
truck. Hanteringshastigheten blir något lägre, 
men den kan i gengäld även användas som 
staplingstruck, eftersom den i regel klarar hö
ga Ijrfthöjder på en relativt liten gångbredd. 

Man kan alltså använda skjutmasttrucken som 
både lastnings- och lossningstruck och stap
lingstruck. 
En specialvariant av skjutmasttrucken är 
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fyrvägstrucken som på ett smidigt sätt kan 
transportera långgods i relativt t rånga utrym
men, under f i i l l kontroll. 
Skjutmasttruck och åkstaplare tillverkas med 
två alternativa stödbensställningar - smalspå
r ig och bredspårig. 
Bland åks tap lama dominerar den smalspåriga 
varianten. Den bredspåriga tillverkas bl a för 
att trucken ska kunna utrustas med större hjul 
eller därför att pallen helt enkelt avviker från 
standardformatet. 

Bland skjutmasttruckama är förhållandet om
vänt. Där dominerar den bredspåriga varian
ten. 

Fig 9:4 Skjutmasttruck 

Längden på stödbenen och gafflarna kan varie
ras alltefter den palltyp som ainvänds. Vid 
standardpallsformatet 800 x 1200 mm an
vänds 1150 mm gafflar. (Gafflarna bör vara ca 
50 mm kortare än pallen för att inte skada 
intilliggande gods.) 
Måtten över och mellan gafflarna måste också 
s tämma överens med palltypen. På skjutmast-
trucken, motviktstrucken och på den bredspå-
ga åkstaplaren kan gaffelvidden lätt varieras 

Fig 9:5 Gaffeltyper 

för att passa pallen. Den smalspåriga åkstapla
ren är däremot i standardutförande konstrue
rad för standardpallen 800 x 1200 mm och 
gaffelvidden kan inte varieras. 

Mötviktstruck 
Motviktstrucken (fig 9:6) är den vanligaste el-
eller bränsledrivna trucken. Den kan förses 
med stora hjul av luftgummits^), har inga be
gränsningar i form av stödben, kan hantera 
standardpallar från både lång- och kortsida och 
om den är utrustad med eldrift köras inomhus 
för att lämna och/eller hämta gods. 

Tack vare sina luftgiunmihjul klarar sig mot
viktstrucken också på ojämnt underlag och kan 
användas som lastningsZ-lossningstruck och 
staplingstruck om inte utrymmena är för små. 
Den är snabb och enkel att manövrera, vilket 
är viktiga egenskaper i vissa mycket högfrek-
venta lager. 

anarmv 

Fig 9:6 Motviktstruck 
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Fig 9:7 Stödbenstruck, principskiss 

Stödbenstruck 
Stödbenstrucken (fig 9:7) är den mest ytekono-
miska trucken. Den har litet gångbreddsbehov 
och kan, utrustad med sidostabilisatorer, ta 
laster upp t i l l ca 6 m lyfthöjd. 
En annan fördel är truckens jämförelsevis låga 
vikt , speciellt med tanke på hisstransporter och 
då klent bjälklag förekommer. 
Konstruktionen med stödben förutsätter att 
alla pallar hanteras från kortsidan (vilket är 
det vanligaste sättet idag) samtidigt som last
hjulens storlek kräver ett relativt hår t och 
jämnt underlag. 

Grentruck 
Grentrucken (fig 9:8) är som namnet säger en 
truck som tar lyften grensle eller mellan hju
len. 
I regel är den bränsledriven med hjul av luft
gummityp och ganska speciell i sitt använd
ningsområde. Inom snickeri använder man den 
i vissa fa l l för att hantera hela virkespaket. 

Sidolastare 
En sidolastare (fig 9:9) är i regel en ganska stor 
truck för hantering av långt smalt gods. Truck
en är försedd med gafflar i sidan av skjuttyp 
och lyfter med dess hjälp upp godset och place
rar det på trucken. 
Sidolastaren är försedd med hjul av luftgummi
typ. 
Denna trucktyp används ofta i husfabriker för 
att lasta och/eller lossa samt för transport av 
väggelement. 

unrw 

Fig 9:9 Sidolastare 

Traktorer (hjullastare) 
Denna typ av lastare (fig 9:10) har ett flertal 
användningsområden, men används inom den 
träbearbetande industrin som lastare och mot
viktstruck för hantering av virke — hela vir-
kesstuvar i och fi"ån brädgården samt inom 
sågverk för hantering av timmer. Fördelen är 
att exempelvis en traktor går att använda för 
andra arbetsuppgifter. 

Fig 9:8 Grentruck Fig 9:10 Hjullastare 
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Luftk uddetransportdon 
På senare t id har man tagit fi-am utrustning 
för transport med hjälp av luftkudde (fig 9:11). 
Inom snickeriindustrin används den ft-amför 
allt av t rähust i l lverkama för förfls^tning av 
volymblock. 
Luftkuddeenheten består av ett gummimem
bran som är vulkat eller bultat på en bärplatta. 
Lufttryck och luftvolson erhålls via föst drift-
luf tnät samt slanganslutning t i l l luftkuddar
na. 

Luften blåses in i gummimembranet via bär
plattan och fyller membranet. Vid fortsatt luft
tillförsel passerar luften antingen ut via hål i 
membranets vmdersida eller som vid andra ty
per av luftkuddar ut via ovansidan på gummi
membranet. I båda fellen fylls utrjnnmet in
nanför gummimembranet med luft och härige
nom byggs ett lufttryck upp som resulterar i en 
lyf tkraf t . När denna lyftkraft överstiger last
vikten v i l l luftkudden lätta fi"ån underlaget 
och ett läckage mellan membran och golv upp
står. Detta läckage i form av en tunn (0,2 mm) 
lu f t f i lm medför att friktionskoefficienten mel
lan membran och golv reduceras t i l l 0,001-
0,003 och att luftkudden kan förflyttas i valfi-i 
r iktning. 

Hur lång får trucken vara? 
(Maskinlängd) 
En vikt ig fektor att ta hänsyn t i l l om trucken 
exempelvis ska transporteras i hissar. 

Hur mycket utrymme behövs? 
(Gångbredd) 
Det gäller att räkna ut nettogångbredden, dvs 
avståndet fi-ån pall t i l l pall. T i l l truckens teore
tiska gångbreddsbehov adderas sedan ca 200 

Gangbredd inkl. 200 mm 

Fig 9:11 Luftkuddar, principskiss 
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Fig 9:12 Gångbredd 

mm för att bekväm hantering ska kunna erhål
las. Oftast ä r det den praktiska gångbredden 
som anges i databladen. 

Transportutrustning 
(fast) 
Förutsättningen för en rationell produktion är 
att i största möjliga mån utnyttja prodviktions-
apparaten - en förkortning av genomloppsti-
dema via maskinlinjer samt en fördelaktig ar
betsplatsutformning med hjälpmedel och fixtu-
rer. 

Grundförutsät tningarna för linjeinstallation är 
i första hand: 
o Stora serier under längre t id 
o Minsta möjliga modellbyten 
o Ett begränsat antal p rodukt t j^ r . 

För den mindre och medelstora träindustrin 
uppnår man sällan ovanstående kriterier och 
en noggrann analys måste föregå en eventuell 
investering i en linjeinstallation. 
De vanligaste förekommande fasta utrustning
arna är: 
o Rullbanor - maskinlinjer 
o KranEir 
o Slingstyrda truckar 
o Lyftbord 
o Inmatare - staplingsautomater. 



Rullbanor - maskinlinjer 
Under rullbanor eller linjebundna transport
don (fig 9:13) måste de ingående standard
komponenterna i en linje nämnas och de är: 
o Rullbanor 
o Rullbanekurvor 
o Rullbaneväxlar 
o Vridbord 
o Bandtransportörer 
0 Kedjetransportörer m m. 

Vad som kännetecknar en linje är att den för
flyttar gods kontinuerligt eller intermittent 
längs en given bana. Banan är för det mesta 
fast installerad, vilket skiljer sig väsentligt 
f rån de mobila utrustningarna. Banan kan inte 
l ika lätt anpassas t i l l ändrade förutsättningar 
1 godsflödet. 
Linjebundna transportdon är normalt mest 
lämpade i linjer med relativt stora och väl för
utsägbara godsflöden. Graden av flexibilitet 
varierar för olika utrustningstyper och kan på
verkas på flera sätt, t ex genom alternativa 
adresserings- och bufferteringsmöjligheter. 

Denna form av transportutrustning används i 
maskinlinjer och manuella linjer och kan då 
utrustas som drivna eller odrivna linjer. 
Kedjetransportör är en typ av konveyer eller 
hängtransportör som i huvudsak används i trä-

Fig 9:14 Hängkonveyor 

industrin i målningsanläggningar. 
Hängtransportörer. En "enkel" kretstranspor
tör består av en rad löpvagnar som löper på en 
balkprofil fastsatt i taket. En sluten kedja dri
ver godsbärama kontinuerligt runt i en sluten 
bana. Med hängtransportörer kan man utnytt
ja takhöjden effektivt, buffertering av gods kan 
ske i taket. Transport av gods kan ske utan 
dyrbara, speciella vertikaltransportanordning
ar. Nackdelar med systemet är att det är dyrt 
och föga flexibelt. 
Ett mer flexibelt system får man med en så 
kallad Power-and-free-transportör. Denna be
står av en kontinuerligt driven kedja och under 

Rullbana 

q 
Bandtransportör 

Rullbaneväxel 

1 
I 

Kedjetransportör 

Rullbanekurva 

Vridbord 

Fig 9:13 Rullbanor 
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den finns en andra skena eller balkprofil, som 
uppbär odrivna frivagnar. Dessa vagnar kan 
kopplas t i l l kedjan, men kan även frikopplas 
och det innebär att man kan växla över fri
vagnar t i l l en annan gren. Transportören har 
ackumuleringsmöjligheter. 

Kranar 
Under rubriken kranar kan följande typer om
nämnas: 
o Traverskranar 
o Portalkranar 
0 Staplingskranar. 

Traverskranar 
En traverskran består av en traversbrygga 
uppbyggd av en eller flera bockar som är för
sedda med ett rörligt lyfi;maskineri. Tra vers
bryggan är utrustad med ändvagnar, som drivs 
av ett åkverk längs två högt placerade löpba
nor. 
Traverskranar används främst för hantering 
av tungt eller skrymmande gods som långgods, 
skivgods eller tunga tillverkningsdetaljer typ 
väggar inom trähusindustrin. 
Traversen kan hantera last inom hela den yta 
som avgränsas av kranens spännvidd och löp
banomas längd, och lämnar golvytan helt fri 
för andra aktiviteter. Ytan under kranen kan 
utnyttjas helt eftersom några transportgångar 
inte behövs. Se fig 9:15. 

Slingstyrda truckar 
1 gruppen linjebundna närtransportfordon in
går bl a slingstyrda enheter, dvs automatstyr-

Fig9:16 Slingstyrd truck 

da (förarlösa truckar). Två typer förekommer, 
nämligen bogserande truckar och lastbärande 
truckar. Båda iypema. styrs från en induk-
tionsslinga i golvet. Se fig 9:16. 

Lyftbord 
Lyft;bord är ett relativt enkelt och mångsidigt 
hjälpmedel för att överbrygga nivåskillnader 
från ett par decimeter upp t i l l flera meter. 

Fig 9:15 Traverskran 
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Fig 9:17 Lyftbord 



De är långsamma jämfört med andra vertikal
transportörer och lämpar sig bäst för lågfre
kvent hantering. Vid lastning och lossning av 
gods kan de ersätta en lastkaj och ger då per
fekt anpassning t i l l lastbilamas olika flakhöj
der. De utnyttjas även för förflyttning av truc
kar mellan kaj- och markplan eller mellan oli
ka nivåer som kan uppstå vid nyare tillbyggna
der och äldre anläggningar. 
Lyftbord har även fått en utbredd användning i 
produktionen inom träindustrin för t ex in- och 
utmatning t i l l maskiner eller för att få en kor
rekt arbetsställning (arbetsbord, arbetsplatt-
formar). Se fig 9:17. 

Inmatare- staplingsautomater 
Inmatare förekommer i två huvudtyper - dels 
för plattmaterial, dels för massivträdetaljer. 
Plattinmatama är i regel konstruerade för 
kombination med ett lyftbord. Även andra ty
per med helt egna kompletta funktioner före
kommer. 
Inmatare för massivträ är mestadels utforma
de som stapelmagasin med imdersta arbets-
stycket i nivå med den använda maskinens 
bordsnivå. Andra typer såsom sidomatnings-
bord och vakuvimarmar förekommer som inma
tare. 
Den enklaste typen av "stapelautomat" för 
plattmaterial är ett lyftbord med överliggande 
gränslägesbrytare där skivorna glider in över 
varandra och sänks. 
Begränsningen i stapelhöjd blir här utmat
ningshöjden. 
En betydligt flexiblare typ av stapelautomat är 
portalstaplare, svängarmsstaplare, tiltstaplare 
m m. 

y y ^ " - y^^-^ yy/^ ^ 

Fig 9:19 Staplingsautomat 

Stapelautomater för massivträ komplicerar au
tomaterna p g a materialets geometri, som 
oftast fordrar bindsträ (hängslen) mellan ett 
t i l l flera skot. Varierande typer förekommer 
och kan i huvudsak indelas i två huvudtyper -
dels stapelhöjd i nivå med maskinbordet, dels 
stapelhöjd över maskinbordet. 

Exempel på 
maskinlinjer 
En av de enklaste formerna av en linje är 
exempelvis sammankoppling av en manuell 
rikthyvel med en planhyvel via en "styrkanal". 
Fördelama som uppnås är huvudsakligen: 
o Besparing av arbetskraft och därmed löne

kostnader 
o Kortare genomloppstider via kortare gångtid 

i rikthyveln vilken kan vara en flaskhals 

o Upplösning av en trång sektor och möjlighet 
t i l l ökad produktion. 

i m , 'JSNv V / ^ '>>i:i~ •»jj^ » f c ! ^ - ^ ^ - S ^ ^ i ; 

Fig 9:18 Inmatare, principskiss Fig 9:20 Sammankoppling av två standardmaskiner 
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Ett i träindustrin mycket effektivt hjälpmedel 
utgör returtransportören. Således kan i flera 
fall en mottagare inbesparas och maskinen blir 
enmansbetjänad. 
Följande bilder belyser några praktiska appli
kationer: 

Fig 9:21 Riktlisthyvelmaskinen kan skötas av en enda 
man om hyvelmaskinen är försedd med inmatningsmaga
sin och returtransportör. Utrustad på det här sättet kan 
maskinskötaren utan svårighet fylla på inmatningsmaga
sinet och stapla de bearbetade detaljerna, som matas i 
retur genom returtransportören 

(o o 
\ \l—1 i = — 

1. Riktlisthyvel 
2. Fyrsidig rikt-och planhyvel 
3. Profilhyvelmaskin med inmatarverk 
4. Vinkelöverföring 
5. Dubbeltappmaskin med snabbväxel 
6. Dubbelsidig slitsautomat 

7. Dubbelsidig centrumtappborrlinje och 
centrumtappmontagemaskin 

8. Centrumtappborr 
9. Specialborr för ex beslag 

10. överföring från tvär- till längsmatning 
11. Stapelautomat 
12. Stapelautomat för inom vissa gränser 

fallande längder 

O rrai 

Fig 9:25 Förslag på några tänk
bara maskinlinjer for massivträ-
bearbetning där linjen betjänas av 
en man. (Obs! Ingen avsyning 
förekommer) 
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4 Fig 9:22 Planhyvel med returmat
ning "glidplåt" 

^ Fig 9:23 Enmansbetjänaddub-
beltapp, principskiss 

^ Fig 9:24 Enmansbetjänad dub-
beltapp, principskiss 

Fig 9:26 Klyu/hyvleri med stapel
automat och längdsortering. Käl
la: Rosen & Co AB, Lidköping 
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Dubbeltapplinjer 
1. Golvrullbana 
2. Inmatningsaggregat 
3. Dubbeltappmaskin 
4. Driven transportbana 
5. Dubbelsidig kantlistmaskin 
6. Driven transportbana 
7. Dubbeltapp med vinkelöverföring 
8. Borrautomat 

Fig 9:27 Dubbeltapplinjer 

1. Golvrullbana 
2. Inmatningsaggregat 
3. Dubbeltappmaskin 
4. Driven transportbana 
5. Dubbeltapp med vinkelöverföring 
6. Driven transportbana 
7. Dubbelsidig kantlistmaskin 
8. Vinkelöverföring 
9. Driven transportbana 

10. Dubbelsidig kantlistmaskin 
11. Driven transportbana 
12. Vinkelöverföring 
13. Specialborrmaskin 
14. Borrautomat 
15. Vinkelöverföring 

1. Inmatningsaggregat 
2. Dubbeltappmaskin 
3. Mellantransportör 
4. Kantlistningsmaskin 
5. Driven rullbana 
6. Dubbeltapp med vinkel

överföring 
7. Vinkelöverföring 
8. Driven rullbana 
9. Vinkelöverföring 

10. Kantlistningsmaskin 

1700 3W 

Si 

11. Centrumtappmaskin 
12. Centrumtappislagmaskin 
13. Kilrepstransportör 
14. Stapelautomat 

Fig 9:28 Bearbetningslinje med variabel genommatningsväg 
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1. Endubbeltapp 
2-mansbetjänad 

2. En dubbeltapp med 
inmatare och 
stapelautomat 
1 -mansbetjänad 

3. 2-mansbetjänad 

4. Två dubbeltappar i 
vinkel med Inmatare 
och stapelautomat 
1 -mansbetjänad 

5. 2-mansbetjänad 

ra c 

Produktion 
mVS tim 

O 

it: 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Fig 9:29 Produktionskostnader 

För att belysa produktionskapaciteten och 
kostnader for bearbetning i exempelvis en 
dubbeltapp kan ovanstående diagram (fig 9:29) 
upprättas. 
Före investering i hanteringsutrustning eller 
maskinutrustning måste en kvalificerad be
dömning for produktionsvolym, postningsti-
der, väntetider, tekniska fel med stillestånd 
m m utforas. 

Några fördelar för maskinlinjer 
o Då maskinlinjer planeras är huvudsyftet att 

spara arbetskraft. Om någon av de ingående 
maskinerna ej utgör någon flaskhals (Obs! 
beräkna även postningstidemas inverkan) 
genomförs i regel investeringen 

o Genommatningstidema förkortas genom att 
"liggtidema" mellan enstaka maskiner ute
sluts 

o Med de kortare genomloppstidema faller 
mellanlagren bort och rörelsekapitalbehovet 
minskar 

o Produktionen kräver mindre plats 
o Inbesparing av transporttid och transportut-

mstningar (truckar, pallar m m) 
o Produktionsökning via beskicknings- och 

mottagningshjälpmedel. Inom en maskinlin
je ökas prestationen hos flera maskiner sam
tidigt. (Jämfört med singelmaskiner bortfal
ler inmatare och staplare for varje maskin) 

o Flaskhalsar undanröjs 
o Via inmatnings- och stapelautomater för

bättras drastiskt de ergonomiska förutsätt
ningarna för personalen 

o Transportskador minskar och därmed erhålls 
en kvalitetsförbättring. Personalen har mer 
tid t i l l att övervEika maskinerna (forutsatt 
att automatisk in- och utmatning finns) 

o I vissa fall bättre utnyttjande av hjälputrust
ningar (exempelvis bättre utnjiitjande av 
spånutsuget avstämt for resp maskinlinje). 

Emballering 
Vid val av emballage måste detta analyseras 
med hänsyn t i l l produktens skadekänslighet, 
form och vikt samt dess distributionsväg fram 
t i l l slutförbrukaren. 
Eftersom emballaget och kostnaderna i sam
band därmed är en icke försumbar kostnad (ca 
3-6 procent beroende på produkt) måste man 
även här pressa kostnaderna. 
Vissa produkter säljer visserligen på emballa
get, men varför accepterar konsvmienten att 
köpa exempelvis kaviar i tub men tandkräm i 
tub plus kartong, där kartongen endast är en 
merkostnad? 
En stor del av de snickerialster som produceras 
kan med fördel levereras utan lastbärare och 
extra emballage och endast spikas samman 
med krysstag och släpklotsar. 
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Inom möbelsektom är produktema betydligt 
känsligare och ofta är man här tvungen att 
använda kartonger, hömskydd m m för att pro
duktema skall kunna anlända oskadda t i l l 
konsumenten. 
Stoppmöbler kan ofta med fördel emballeras 
med krympfilmning med extra hömskydd för 
att skydda mot smuts och lätta stötar. 
Beträffande krympfilmning måste man beakta 
faran för kondensbildning och fuktskador på 
träprodukter som transporteras och lagras i 
hårdare miljö eller temperaturväxlingar (ex
empelvis på byggplatser). Vattenånga letar sig 
mycket lätt in under plastfilmen och vatten
droppar eller bimdet vatten har mycket svårt 
för att ta sig ut. 

Lastnings- och 
lossningsmetoder 
Den snabba utvecklingen mot användandet av 
en enhetslast har starkt bidragit t i l l att göra 
lastnings- och lossningsförfarandet rationella
re, och verkligt stor betydelse i sammanhanget 
fick införandet av standardformat på pallar 
(plus att pallpooler bildades). 
Den vanligaste storleken på en standardpall är 
800 X 1 200 mm, ofta gjord i trä. Tack vare 
standardpallen kunde man nu börja välja att 
hantera sitt gods med hjälp av flera olika gaf-
feltmckar. 
En nackdel med standardpallen är emellertid 
att godset t i l l följd av pallformatet måste 
krysslastas på lastbilen, eftersom nettoflak-
bredden ofta understiger 2,4 meter. Det här 
betyder en lägre fyllnadsgrad på bilen. På 
nyare flak håller man nettoflakbredden efter
som vägtrafikförordningen tillåter max bmt-
tobredd 2,5 m. 
I vissa fall är emellertid engångspallen det 
mest lönsamma altemativet, då returemballa
get, bl a från länder som inte är anslutna t i l l 
någon pallpool, kan innebära höga kostnader. 

Engångspallar tillverkas vanligen av trä, plast 
eller wellpapp. 
När det gäller den tmckbaserade lastnings-
och lossningshanteringen av pallat gods bm-
kar man tala om två huvudmetoder: 
o Lastning/lossning från marken 
0 Lastning/lossning från lastkaj. 

Lastning-lossning från marken 
Lastnings- och lossningsarbeten underlättas 
väsentligt om man alltefter behov kan välja att 
lasta/lossa bilen från markplan altemativt 
från lastkaj. Flera olika tmcktjT)er kan då 
också användas. 
1 många fall är det därför väl motiverat att 
komplettera med en lastkaj och anläggnings
kostnaden behöver inte alls bli särskilt hög. 
Har man inga möjligheter, eller behov av, att 
anlägga en lastkaj begränsas urvalet av lämp
liga tmckar. 

Lastning-lossning från lastkaj 
Lastning och lossning från kaj förekommer 
mest när man har blandad struktur på godset -
kartonger och lådor blandat med pallat gods. 
Arbetet kan i princip göras på tre sätt, se fig 
9:31. 
De vanligaste och lämpligaste redskapen vid 
lastnings- och lossningsarbete fråm lastkaj är 
låglyftande tmckar. Det är korta och robusta 
maskiner med höga lyftprestanda. Helt enkelt 
gjorda för att användas i trånga utrymmen, och 
manövrering sker med gående altemativt med-
åkande förare. 
Systemet för gaffellyftning ger stor markfri-
gång för att klara nivåskillnader, vilket samti
digt gör det möjligt att hantera pallar från alla 
sidor. 

Fig 9:30 Europapall 
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a. över fordonets bakre del 

b. Tvärs fordonet 

c. Tvärs ocfi längs 
fordonet 

Fig 9:31 Lastkaj 
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Fig 9:32 Lastkaj 

Ett exempel på hur man enkelt kan anlägga en 
lastkaj visas i fig 9:32. 
Lättaste sättet att ordna en lastkaj är att 
schakta ur en nerkömingsgrop för bilen, och 
för att klara nivåskillnaden mellan olika bil-
flakshöjder och lastkajen är den reglerbara 
lastbryggan en praktisk lösning. 

Sammanfattning: 
o Anlägg lastkaj om möjligt 
o Motviktstrucken är det lämpligaste hjälp

medlet för lastning/lossning fi-ån marken 
o Skjutmasttrucken är den utmärkta univer

saltrucken 
o Fyrvägstrucken används för lastning/ 

lossning av långgods, byggelement osv 
o Åkstaplaren kan fungera som lastnings/ 

lossnings-redskap också om vissa krav tillgo
doses 

o Permanentad markbeläggning ökar flexibili
teten i truckvalet 

o Trösklar och andra tvära nivåskillnader ska 
undvikas 

o En lastkajsläm klarar nivåskillnaden mellan 
lastkaj och bilflak. 

Väderskydd 
Lastning/lossnings-platsen måste i möjligaste 
mån skyddas för vädrets onda makter. Bästa 
sättet är naturligtvis att förlägga området in
omhus, men det är ett dyrbart sätt. Ofta kan 
man istället uppnå en fullt tillfredsställande 
lösning genom att konstruera någon form av 
skärmtak. 
Dimensionerna bestäms då av bilens storlek 
och av truckens krav på utrjonme. Det brukar 
också vara lämpligt att beräkna storleken efter 
ett visst buffertlager, så att lastning/lossning 
kan ske snabbt. Godset får ju inte bli skadat av 
regn eller annan dålig väderlek. 
Skärmtakets höjd bestäms av fordonshöjden. 
Den lämpligaste höjden är ca 4,5 m över mark
planet, eftersom då också fordon med con
tainers kan tas in under taket. Taket kan byg
gas fribärande eller förses med bärstolpar. (Bra 
att veta: Vid ökning av skärmtakets djup stiger 
kostnaden snabbare för den fribärande kon
struktionen än då bärstolpar används.) 
En nackdel med bärstolpar är emellertid att 
pelarna utgör hinder för trafiken - både för 
bilar och truckar. Av den anledningen ska man 
eftersträva en så stor pelardelning som det är 
möjligt av byggnadstekniska skäl. 
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hufferluppslällning av pallar I 
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Fig 9:33 Skissen visar lämpliga 
skärmtaksmått när bilen lossas/ 
lastas tvärs byggnaden med hjälp 
av mindre motvikts- eller skjut-
masttruck 

3.5 m 

- skärmtak 

bärstolpar 
Fig 9:34 Skissen visar lämpliga 
skärmtaksmått när en bil lossas 
längs med byggnaden. Måtten är 
satta så att en mindre motvikts
truck också ska kunna hantera 
godset i skydd av skärmtaket 

I 

J.Sm-

- max. 24 m -

skärmtak 

bu/fertuppställning av pallar i 
T 

2.5 m 

3.5 m 

3.5 m 

-35 m-

3-35 m 

huffertuppställntng av pallar 

uppkörningsramp 

skärmtak 

10-11m 

Fig 9:35 Skärmtaksdjupet ökar 
ytterligare om lastkaj finns. När 
det gäller uppkörningsrampen till 
kajen är det viktigt att göra mjuka 
övergångar och se till att stigning
en hålls på max 7 % 
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Sammanfattning: 
o Väderskyddat lastning/lossnings-område 

skyddar både personal och gods, och ger dess
utom tmckama ett torrt underlag 

o Stödpelare hindrar hanteringen. Antingen 
bör de undvikas helt eller byggas med så stor 
delning som möjligt 

o Stigning max 7 % på uppkömingsrampen. 

Val av port 
Valet av porttyp kan göras på många olika 
sätt. Det är bl a beroende av trafikintensiteten 
och av värme/ventilationsförhållandet i bygg
naden. 
Manövreringen av porten kan ske mer eller 
mindre automatiskt. Man kan använda exem
pelvis fotoceller. (I det sammanhanget kan 
också nämnas att värmeisolering av porten i 
kombination med luftslussar ger god värme
ekonomi och reducerar drag.) 
Portens höjd måste naturligtvis avpassas efter 
de fordon som ska passera. Om tmcken som 
ska ombesörja lastnings/lossnings-arbetet 
dessutom ska användas för stapling inomhus, 
är det staplingshöjden som blir avgörande för 
portens höjd. Av diagrammet framgår maststa
tivets höjd i förhållande t i l l lyfthöjden vid 
teleskop- respektive dubbelteleskopstativsyste-
met (fig 9:36). 
Porthöjden min 3 m är ett bra riktvärde då 
bilar inte ska tas in i lokalen. 
Några olika porttyper: 
o Vikport 
o Rullport 
o Plastremsor. 

stativhöjd [m] 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

Teleskopstativ 

Dubhelteleskopstativ 

Ivfthöjdfmj 

Vikport 
Vikporten är upphängd i sidokantema. Hop
vikt tar den minimalt med utrymme. Det finns 
goda möjligheter att värmeisolera porten. 

Rullport 
En milport består av ett antal lameller som 
mllas ihop ovanpå portens överkant. Härige
nom kommer porten helt ur vägen. 

Plastremsor 
Vid högfrekvent trafik mellan två lokaler, men 
där det ändå finns behov av en port, är ned
hängande överlappande plastremsor en bra lös
ning. Som ytterport ofta i kombination med 
t ex en mllport. 

Några tips: 
o Porthöjd minimum 3 m är ett bra riktvärde 
o Porthöjd 4,5 m gäller om bilar ska kunna 

köra in i lokalen 
o Undvik trösklar. 

Godsmottagning, godsavsänd-
ning- intemtransporter 
En godsmottagnings olika funktioner är: 
o Lossning av varor 
o Uppackning 
o Kvantitetskontroll 
o Kvalitetskontroll 
o Transport t i l l lager eller uppställningsplats. 

Ofta lyder godsmottagning och godsavsänd-
ning under samma organisation. Av praktiska 
skäl ligger då också avdelningama intill 
varandra och det betyder att man kan utnyttja 
samma hanteringsredskap och att man bara 
behöver ett gemensamt lastnings/lossnings
område. Se fig 9:37. 

3.0 35 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 

Fig 9:36 Erforderlig porthöjd 
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- i kvaiilitetskontroll kvalitelskoniroll 

nillhaiia 

guäsmärkniiig 

gochsaiwuaiiställning 

goik för leverans 

godsmärkning packning leveranskonlroll 

palllnllor 

O 

Fig 9:3 7 Layout for godsmottagning 

Analysmetodik för 
rationalisering 
Inom den interna materialhanteringen är det 
idag alltför vanligt med s k "flaskhalsar", vilka 
är en ständig källa t i l l irritation och t i l l dålig 
effektivitet. 
I sj^e att leta reda på "flaskhalsarna" och for 
att ordentligt kvuma bedöma deras inverkan på 
hanteringen gör man först och fi-ämst en nulä
gesanalys. Analysmetodiken för rationalise
ring omfattar därför tre moment: 
o Nulägesanalys 
o Eliminering av "flaskhalsarna" 
o Uppföljning. 

Nulägesanalys 
Nulägesanalysen utförs så att man listar upp 
alla i hanteringen ingående operationer eller 
ingående beståndsdelar. En kortfattad opera
tionsbeskrivning eller kommentar bifogas. 
Därefter gör man en tidsstudie av hanteringen, 
vilken lämpligen får formen av en frekvensstu
die, eftersom hanteringen ju ofta är mycket 
varierande under en längre tidsperiod. 

Effektiva hjälpmedel for att genomföra analy
sen är ett transportanalysschema och en skiss 
eller ritning över hanteringen. Transportsche
mat används framför allt for att följa en be
stämd produkts flöde men också för närstudie 
av en speciell del inom hanteringen, exempel
vis lastning/lossning med kringtransporter, t i l l 
godsmottagning, buffertzoner etc. 

T R A N S P O T T A N A L Y S S C H E M A |Analy3en avser :^ f i^^«? / l^^??r t f^^^^?^^^ 

Moment Beskrivning Frekvens 
Förf lyt tn lngsaträcka 

Cm] Anmärkning Beskrivning 
per dag per moment per dag 

Anmärkning 

1. Ta emot fraktsedel 5" 
2. Ge direktiv om Lossning f 
3. Transport ti (i port /5~ -K-
4. Öppna s länga port f 
5. Transport till bil 5" 5 zr 
6. T a last på bil 50 
7. Transport till ljuffertzon fo 10 500 
8. Sätta last i buffertzon 50 
g. Transport frän buffertzon till bil fo 10 500 

10. Ta gods ) buffertzon 

11. öppna stänga port ir H^nu^ 'SM, 
12. Transport till rullbana i godsmottagning r o Zo /ooo H^nu^ 'SM, 

13. Uppackning i ö 

H^nu^ 'SM, 

14. Kvantitetskontroll 50 
15, Kvalitetskontrotl fo 
16. Godsmärknmg 5' 
17. T a last från rullbana 5o 
18. Transport till godstorg So 
19. Transport trån godstorg till rullbana 50 / T 7r 

Fig 9:38 Transportanalysschema 
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Frekvensstudien spelar sin viktigaste roll när 
man vill få reda på i hur hög grad trucken 
utnyttjas eller när man vill titta närmare på 
personalens tidsfördelning mellan olika arbets
uppgifter. 
Studier av truckens användningstid kan då 
lämpligen utföras så att man noterar samtliga 
truckoperationer. Om trucken utnyttjas av oli
ka organisationer anger man också för vilken 
avdelning det gäller. 

Medelfelet beräknas enligt formeln: 
^ _ A/4p(100-p)' 

där : 
P 
N 

N 
medelfelet i % 
erhållet procenttal 
antalet observationer 

Exempel: Operation 4. 
;\/4x7.9(100-7.9)' 
~ y 491 

Operation 4 = 7.9 ± 2.5 % 

2.5 

F R E K V E N S S T U D I E 

.ä<?M^h^c^.^. 
P å b ö r j a d : A v s l u t a d ; Z " : ^ - / / / ^ 

O P E R A T I O N S B E S K R I V N I N G 
Avdelning Antal 

o b s e r v a 
tioner 

% O P E R A T I O N S B E S K R I V N I N G G o d s 
mottagning 

G o d s -
a v s ä n d n i n g 

T i l l v e r k n . 
avdelning 

Antal 
o b s e r v a 
tioner 

% 

1. K ö r a med last /cr ZU 
2. K ö r a utan U s t • T " //z ZZ.6 
3. V ä n t a pä att port ska ö p p n a s Zl - jr 7./ 
4. Vänta pä last / r 59 
5. L a s t a l o s s a bi l f - 30. y 
6. Batter i laddning z - - O.f 
7. Reparat ion - - 3 O.b 
8. T r u c k u u n förare .'9 /3 9h 
Antal observat ioner 

% 3i>.r /oo 

Fig 9:39 Frekvensstudie for att undersöka truckutnyttjan
det 

Eliminering av "flaskhalsarna' 
När nulägesanalysen är slutförd har man ett 
utmärkt redskap i sin hand för att effektivt 
kunna eliminera "flaskhalsarna", dvs göra vis
sa metodförbättringar, och för att totalt sett 
kunna åstadkomma en ordentlig höjning av 
rationaliseringsgraden. 
Enkla detaljförbättringar - som att införa au
tomatisk portöppning, att i godsmottagningen 
väga godset istället för att räkna det osv - kan 
på ett radikalt sätt ge mycket bättre utnyttjan
de av den befintliga hanteringsutrustningen. 
Genom ett gruppmöte kring den gjorda nu
lägesanalysen kan man på ett effektivt sätt få 
sin rationaliseringssträvan belyst, eftersom 
alla tankar och åsikter om de ingående opera
tionerna vid ett sådant tillfälle fritt ska ifråga
sättas och diskuteras. 

Uppföljning 
Kommer man genom analysen och den efterföl
jande diskussionen fram t i l l ett förslag t i l l lös
ning bör detta absolut utredas, och den nya 
lösningens fördelar ska på ett noggrant sätt 
förklaras gentemot den gamla metoden. En så
dan jämförelse kan exempelvis göras med hjälp 
av transportanalysschemat. 
Innan den nya metoden sedan införs ska berör
da parter naturligtvis informeras liksom att 
kontroller ska ske efteråt, så att metoden verk
ligen tillämpas korrekt. Först då är utredning
en avslutad. 

Hantering i lager och 
förråd 
Enligt modernt logistiktänkande där bland an
nat materialflödeshastigheten studeras fi-am-
står lagret/förrådet tydligt som den absolut dy
raste platsen i hanteringskedjan, helt enkelt 
därför att flödeshastigheten där är som lägst. 
Mycket tid och energi har lagts ner i studier av 
dessa fenomen. 
Många metoder såsom operationsanalytiska 
modeller för lagerstyrning har tagits fram och 
kommit i bruk samtidigt som moderna förråds
inredningar och en snabb utveckling på hante-
ringsredskapssidan har skapat möjligheter att 
nå större ekonomisk volymutnyttjning av lag
ret, vilket medfört en kraftig sänkning av den 
totala lagerhanteringskostnaden. 

Förrådsinredningen 
Flera olika faktorer spelar in vid valet av för
rådsinredning. Först och främst: Handlar det 
om pall- eller smågods? 
Smågods placeras i allmänhet i hyllställ eller i 
lådfack i hyllor. Hyllställen förekommer mest i 
samband med skruv- och beslagsförråd och ute 
vid produktionsstationema. 
Pallgodsets förvaringsform beror bland annat 
på godstyp, sortimentets storlek och på hante
ringsfrekvensen. 
Flera olika förvaringsformer finns: 

Djupstapling 
Djupstapling används när godsmängden per 
artikel är stor. Utr3rmmessnål och innebär låga 
investeringar men har den nackdelen att man 
inte kan plocka ut en särskild pall utan alltid 
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måste ta den som står mest åtkomlig först. Ofta 
förekommande vid lagring av skivor (board, 
spånskivor). 

R ullfack 
Sparar utrymme samtidigt som den först inlag
da pallen också blir den som först plockas ut. 
Utmärkt när den lagrade varan endast bör lig
ga en viss tid i lager. Det är en dyr anläggning. 
Kan tänkas för lagring av faner eller virke. En 
vandringstork är en form av rullfeck. 

Pallställ 
Den vanligaste förvaringsformen i lager och 
förråd, eftersom alla pallar är lätt åtkomliga 
samtidigt som investeringen är relativt mått-
lig. 
Pallställ tillverkas av stål med fack för 1,2 
eller 3 pallar. 2-pallsfock är oftast det bästa 
alternativet. 
Pallställens höjd avgörs naturligtvis av takhöj
den men också av hanteringskaraktären och de 
görs i regel i längder som är multiplar av mo
dulen 1,0 eller 1,1 m. De är försedda med uttag, 
så att pallplanen kan flyttas i steg om 100 mm. 
Med dagens moderna staplingstruckar får man 
en effektiv hantering upp t i l l 6-7 m lyfthöjd. 
Vid hantering av lågfrekventa artiklar kan 
man t i l l och med räkna med upp t i l l 8-9 m. 
Kortsideshantering av pallama är det vanli
gaste, eftersom det ger den bästa volymutnjrttj-
ningen (se "Att planera ett lager/förråd") sam
tidigt som flera trucktyper kan användas, ex
empelvis stödbensstaplama. 

r—^rr^ur-xi—ur} r-ii—u—u—u—i 

If u U 
KIH) 

100 

Fig 9:40 Pallställ 
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Fig 9:41 Erforderlig takhöjd 

Hur högt är lagret/förrådet? 
Lyfthöjden mäts vid överkanten på gafflarna, 
vilket betyder att den lyfthöjd som erfordras 
måste ligga ca 200 mm över det övre hyllplanet 
för att pallen ska kunna hanteras. 
Frilyft innebär att gaffelvagnen går i topp in
nan innermasten börjar röra sig. Om takhöjden 
och därmed lyfthöjden i ett lager varierar är 
fr i lyft en nödvändighet för att uppnå maximalt 
volymutnjrttjande. 
Följande formler används för att beräkna om 
fri lyft erfordras: 
a. Teleskopstativ-H4 = 2(T-H3)+H2 
b. Dubbelteleskopstativ-H4 = 1.5(T-H3) 
där H4 = lyfthöjd 

T = takhöjd 
H3 = stativhöjd 
H2 = transportfrilyft 

Exempel: 
Teleskopmaskinen med stativhöjden 2,1m ska 
användas under ett tak på 2,6 m. 

Man kan då lyfta: 
H4 = 2(2,6-2,l)+0,3 = l,3momtransportfti-

lyften är 0,3 m 

Exempel: 
Dubbelteleskopmaskinen med stativhöjden 1,8 
m kan då lyfta: 
H 4 - 1,5(2,6-1,8) = 1,2 m 
Full fr i lyft i exemplen ger möjlighet att stapla 
ända upp t i l l taket. 

Hur högt får truckens stativ vara? 
Stativhöjden är beroende av tre saker - lyfthöj
den, stativtyp (teleskop eller dubbelteleskop) 
och mastöverlappningen. 
Ibland måste stativhöjden begränsas på grund 
av låga dörrar eller hissar. Man har då att 



välja mellan ett tredelat stativ, dubbelteleskop 
eller att begränsa lyfthöjden, medan mastöver
lappningen i regel är svår att ändra och dess
utom påverkar stabiliteten. 
Viktigt att tänka på är att stativhöjden vid 
transport av pall är högre än nersänkt läge för 
dubbelteleskopmaskinen, eftersom den i regel 
inte är konstmerad för transportfrilyft. I vissa 
extrema fall måste alltså full frilyft tillgripas 
för att klara låga dörröppningar. 

Förekommer stigningar, trösklar? 
Stigningar är kanske mindre aktuella inne i 
ett lager/förråd, men vid lastkajer, nergångar 
t i l l källarplan och liknande kan sådana före
komma. En tumregel är att stigningen inte bör 
överskrida 7 %. 
Trösklar är av ondo. Det är billigare att ta bort 
dem än att hålla på och byta hjul. Ett verkligt 
behov av trösklar finns oftast bara i samband 
med kylrmn och branddörrar. 

Checklista: 
1. Ljrftkapacitet 
2. Stödbensställning 
3. Stödbens- och gaffellängd 
4. Vidd över gafflar med häns3m t i l l pall 
5. Maskinlängd 
6. Gångbredd 
7. Lyfthöjd 
8. Frilyft 
9. Stativhöjd 

10. Stigningar. Trösklar 
11. Batteri- och laddningskapacitet. 

Att planera ett 
lager/förråd 
Storleken på lagret/förrådet bestäms i första 
hand av den servicegrad man vill hålla, dvs det 
antal beställningar man omedelbart kan effek
tuera dividerat med den totala efterfrågan. 

En 100 %-ig servicegrad är dyr, eftersom den 
kräver ett jättelager. Man bmkar tala om att 
normalvärdet på servicegraden inom industrin 
ligger på 96%. 
Eftersom lagerhållningen kostar mycket peng
ar utvecklades tidigt metoder för att optimera 
denna. En av de äldsta, samtidigt den metod 
som förmodligen givit störst ekonomiskt utby
te, är den s k "Wilson-formeln". 
Wilson-formeln används för att bestämma eko
nomisk orderstorlek eller hemtagningskvanti
tet och skrivs så här: 

Q 
2 X c X Å 

P X K 
där Q = den mest ekonomiska orderstorleken, 

hemtagningskvantiteten 
C = mottagningskostnad 
Å = årsefterfrågan i styck 
P = priset på detaljen 
K = lagringskostnadsfaktor 

Det värdefulla i att göra en 
lagerbehovsberäkning 
Man kan åskådliggöra lagerflödet grafiskt en
ligt fig 9:42. 
Med hjälp av Wilson-formeln bestäms Q (den 
mest ekonomiska orderstorleken) för de olika 
artiklama. 
En av Wilson-formelns nackdelar är emellertid 
att den inte tar hänsyn t i l l variationer i efter
frågan. Man ser i figuren att en starkt ökad 
efterfrågan mellan två hemtagningstillfällen 
kan leda t i l l en bristsituation. 
Man måste alltså ha ett säkerhetslager. Hur 
stort det ska vara är en policy-fråga. Ett säker
hetslager som ger 100 %-ig täckning mot brist 
blir stort och dyrbart. I regel bestäms storleken 
så att man täcker in 96 % av all efterfrågan, 
dvs servicegraden är 96 %. 

Fig 9:42 Lagernivåns förändring
ar under en tidsperiod 

Q = HeiuU!<^n.kvciiit -

SäkcrhvlsUtiicr 

ÖkoJclicrjrdjian klaras OkaJelur/råi^un 
av viikcrhclslaiim i;i'r hnu 

HemlaiiainiiUiIllallc 

Medel la i;cr= 
* Sakerlwlslager+ I/2Q 
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När man räknar igenom sitt lager på det sät
tet kommer man att finna många värdefulla 
saker: 
1. Att efterfrågan/värdet på lagret t i l l ca 80 % 
faller på 20 % av artikelnumren. 
2. Att flertalet artiklar, kanske hela 80 %, ba
ra behöver tas hem 1 gång/år, vilket ju med
för en mängd fördelar: 
o Antalet hemtagningar minskar 
o Flera detaljer som lagras i facklager kan 

pallagras 
o Personalbehovet minskar på godsmottag

ning, lager, leveransbevakning, inköp 
o Emballage och fraktkostnader minskar 
o Materialbrister uppstår sällan 
0 Mängdrabatter kan i högre grad utnyttjas. 

1 analysen av sortimentet görs också en note
ring om hur många enheter som forvaras/pall. 
Man har då alla data for att göra en beräkning 
av det egentliga lagerplatsbehovet. 

Ej terjrågan f i l 

100 

80% av efterfrågan ligger på 20% 
av sortimentet. 

J 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Antal artiklar f'i/ 

Fig 9:43 80/20-regeln 

Vilket är det egentliga 
lagerplatsbehovet? 
Här skiljer man på två fÖrvaringsstrategier -
flytande och fast placering. Med fast placering 
menas att varje enhet har sin bestämda plats i 
lagret. Antalet lagringsplatser erhålls om man 
adderar antalet enhetslaster, säkerhetslagret 
och Q, för varje artikelnvmimer. 

Fast placering innebär att fyllnadsgraden i 
lagret blir relativt liten, eftersom medelvärdet 
av antalet förvaringsenheter för varje artikel
nummer är: Säkerhetslagret + 1/2 x Q. (Se 
fig 9:44) 
Ett sätt att öka fyllnadsgraden i lagret är att 
tillämpa s k flytande placering, vilket innebär 
att enhetslastema kan placeras var som helst i 
lagret där det finns en ledig plats. 
Tomma förvaringsplatser finns, eftersom mot
tagningsfrekvensen och utplockningsfrekven-
sen varierar med artikeltyperna. 
På detta sätt kan man minska lagerplatsbeho
vet med ca 20-25 %. (Se fig 9:45) 

Att tänka på: 
Med flytande placering ställs det större krav på 
redovisnings- och styrsystemet for lagret, och 
kostnaderna for detta kan eventuellt äta upp 
en del av vinsten med färre lagringsplatser. 
Fast placering innebär faktiskt en viss flexibi
litet, eftersom det finns utrymme att växa i . 
Vid ett utökat lagringsplatsbehov kan man gå 
över t i l l flytande placering av artiklarna och 
därmed vinna utrymme utan att behöva bygga 
ut. 
Ofta används halv fast placering när man också 
ska plocka i lagret. Då placeras buffertenheter
na någon annanstans men i närheten av plock
platsen för att få ett större volymutnyttjande. I 
lagerlayouten av ett plocklager gäller det verk
ligen att ta häns3m t i l l plockplatsbehovet, och 
att placera plockplatsema på ett lättåtkomligt 
och effektivt sätt enligt den plockmetod man 
valt - hög- och lågplockning. 

Sammanfattning: 
o Normalvärdet på servicegraden inom indu

strin ligger på 96 % 
o Grör en lagerbehovsberäkning enligt Wilson-

formeln. Beräkna sedan ett säkerhetslager 
som ger 96 % säkerhet mot brist 

o Flytande, fast eller halvfast placering i 
lagret? 

Kostnadernas fördelning 
När man analyserar de olika kostnaderna for 
staplingshanteringen i lager kommer man 
fram t i l l följande riktvärden. 

Lagerhyra: 
Arbetskostnader: 
Maskinkostnader: 

65-75 % 
20-25 % 
5-10% 
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Lanerplaisheh 

4 
Ltlgerplalshi'hnv 

Ftvlande placerm^ 

Fig 9:44 Fast placering: Varje pall har en bestämd plats Fig 9:45 Flytande placering: Pallen placeras godtyckligt 
på ledigt utrymme 

Av analysen framgår att det är lagerhyran som 
är den dominerande kostnaden. Därefter kom
mer arbetskostnaderna och sist maskinkostna
den. 
Slutsatsen blir: 
Satsa på så stort vol3Tnutn5rttjande som det 
över huvudtaget är möjligt med tanke på effek
tiviteten, och förse personalen med effektiva 
och driftsäkra redskap för hanteringen. 

E n vettig lagerlayout 
Med en bra lagerlayout menar man dels ett 
gott volymutnyttjande av lokalen och dels ett 
minimalt hanteringsarbete. 
Man siktar alltså in sig på de tunga delarna av 
lagringskostnaden. 

Pa/l Pall 

Den bästa arbetsmetoden i sammanhanget är 
att använda moduler där: 
1 modul = 1 enkel hylla - I - gången - I - 1 enkel 
hylla. 
Det bästa utnyttjandet nås med pallama lagra
de med kortsidan utåt. 
Exempel: 
Långsideshantering: 
Modulyta m L : (1.6 + G) x 1.4 
Kortsideshantering: 
Modulyta m R : (2.4 + G) x 1.0 
Vid skjutmasttruckhantering är: 
G = 2.1 (långsides) resp 2,5 (kortsides) x m L = 
5,18; mK = 4,9 
Resultat: Modulytan m K är alltså ca 5,5 % 
mindre än m L . 

Långsideshantering Kortsideshantering 

O.Im 

alm 
>'"L 

m^ = 1.2 + 0.2 m 

. =0.8 + 0.2 m 

Fig 9:46 Lagerlayout 
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Effektivt med minimalt arbete 
Hur ska då lagret se ut för att kunna utnyttjas 
effektivt med minimalt hanteringsarbete? 
Låt oss t i t ta på två olika lager - se figurerna. 
Det visar sig att medelkörsträckan blir mini
mal om längd/breddförhållandet är L/B = 2, 
då hyllorna placeras som i fig 9:47 eller 
f ig 9:48. 

f 1 r f 1 r 

V V V V 

Fig 9:47 Medelkörstråcka 

X 

1t\ 

Fig 9:48 Medelkörstråcka 

Medelkörsträckan vid insättning eller hämt
ning av pall fi-ån x t i l l y och tillbaka t i l l x är: 
S = B + 1/2 L 
vilket med L/B = 2 ger: 
S = 1.4 X V lagerytan' 

Ideallagret: 
Längden/bredden = 2 ger medelkörsträckan 
S = 1.4 xVlagerytan 

Längd/breddförhållandet kan varieras mel
lan 1 och 5 utan att medelkörsträckan ökar 
mer än 15 %. 
För att ytterligare sänka medelkörsträckan 
kan man frekvenslägga lagret, dvs de mest 
högfrekventa artiklarna läggs närmast hu
vudgången och porten. Se fig 9:49. 

Högfrekvenl gods Högfrekvenl gods 

Fig 9:49 Placering av högfrekvent gods 

Medelkörsträckan kan då minskas med 
40-50 %. 
En nackdel med fi-ekvensläggningen är att 
trafikintensiteten ökar i högfi-ekventdelen 
med vissa körproblem som följd, vilket i nå
gon mån kan minska den effektivitetsvinst 
som kortare körsträckor ger. 

Fig 9:50 Hjälpmedel vid kalkylering av ekonomisk 
orderstorlek. Källa: Sveriges Mekanförbund 
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Arbetsmiljö - Yttre miljö 

Människans miljö brukar delas upp i yttre och 
inre miljö. Någon klar gräns finns ej. Med den 
inre miljön avser man i regel arbetsmiljön och 
med den yttre miljön menas människans om
givning i övrigt som kan påverkas av mänskli
ga aktiviteter och spåras i effekter i marken, 
luften och vattnet. 

Yttre miljö 
De senaste årtiondena har mänskliga verk
samheter och den tekniska utvecklingen gått i 
oerhört snabb takt. Detta har påverkat miljön 
och orsakat hårda påfrestningar på naturen. 

Marken utsät ts för slitage. Den ökande trafi
ken, f rämst i närheten av större samhällen har 
betytt att åkermark fått tas i anspråk för gator 
och större trafikleder. 
Den ökande användningen av kemikalier i 
hushållen, industrin och inom jord- och skogs
bruket har medfört svåra skador på djurlivet. 

Vattnet försuras av t ex nedfallande svavelför
eningar eller övergöds med växtnäringsämnen 
som medför att sjöar och vattendrag växer igen 
och utarmas på allt djurliv. 
Oljeutsläpp genom spill eller läckage i sam
band med transporter och lagring har förstört 
naturen för lång t id på många ställen, t ex 
häckningsplatser för sjöfågel m m. 

Luften utsät ts ständigt för stoft och gasformiga 
ämnen från industrier, bostäder och motorfor
don. Vid förbränning av kol och olja släpps 
stora mängder av bl a svaveldioxid ut i luften. 
F rån motorfordon emitteras åtskilliga ämnen. 
Mest omtalade i miljödebatten har ämnen som 
koloxid, olika kolväten, nitrösa gaser och bly
föreningar varit. 

Miljöskyddslagen och hälsovårdsstadgan regle
rar skyddet för den yttre miljön. Tillsynsmyn
dighet är kommunemas hälsovårdsnämnder 
och länsstyrelsemas naturvårdsenheter. 
Den statliga mjrndigheten är Statens Natur
vårdsverk. 

Arbetsmiljö 
Lagar. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförord
ningen är de främsta bestämmelserna om ar
betsmiljö. Men en del andra lagar innehåller 
också regler som påverkar arbetsmiljön, t ex: 

o Lagen och kungörelsen om hälso- och miljö
farliga varor 

o Brandlagen - brandstadgan 
o Byggnadsstadgan - svensk byggnorm 
o Förordningen om brandfarliga varor 
0 Lagstiftningen om elektriska starkströms

anläggningar. 

Arbetsmiljölagen är en ramlag och gäller från 
1 j u l i 1978 praktiskt taget all verksamhet där 
arbetstagare utför arbete åt arbetsgivare. 

Yrkesinspektionen är den statliga tillsynsmyn
digheten för lagens efterlevnad. 

Arbetarskyddsstyrelsen är chefsmjmdighet för 
tillsynen och har rä t t att utfärda kungörelser 
(föreskrifter) med detaljerade regler inom ar
betsmiljölagens ram. 

Inom den privata sektom finns sedan 1977 ett 
arbetsmiljöavtal mellan SAF-LO/PTK som 
reglerar bl a arbetsmiljöverksamheten i företa
gen. 

Ämnet arbetsmiljö kan sägas vara tvärveten
skapligt eftersom det kan delas upp i flera olika 
s k miljöfaktorer: 
o Ergonomi 
o Psykiska och sociala effekter 
o Belysning och synförhållanden 
o Buller 
o Damm, rök, gaser 
o Kemiska ämnen 
o Klimat (temperatur, fiiktighet, luftrörelser) 
o Tekniskt arbetarskydd. 
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Ergonomi 
Ergonomi kan sägas vara den vetenskap som 
praktiskt sysslar med att anpassa arbete och 
arbetsplats t i l l människans fysiska och psyki
ska förutsättningar. Vid ergonomiskt arbete 
kombinerar man kunskaper från olika veten
skaper såsom arbetsmedicin, beteendeveten
skap, anatomi, fysiologi, teknik och produk
tionsteknik. 

Tungt arbete 
Med tungt arbete menas arbete som medför 
stor belastning på hjärta och blomdomlopp. 
Arbetsförmågan hos olika människor varierar 
med ålder och kondition. Arbetet i sig kan ge 
en viss t räning och därmed hygglig kondition. 
En "normal" 40-åring med god hälsa har i 
genomsnitt en maximal arbetskapacitet mot
svarande 1000 W värmeutveckling. Jämför
bart värde för kvinnor är ca 700-800 W, vilket 
ungefår motsvarar en 60-årig man. De indivi
duella skillnaderna är stora och för de flesta 
fysiologiska faktorerna bör man räkna med en 
avtagande kapacitet med stigande ålder. Föl
jande punkter bör man tänka på vid åtgärder 
för att underlätta tungt arbete: 

o Hänsyn t i l l kön och ålder 
o Nödvändigt arbetsutrymme skapas 
o Omväxling med lättare arbetsuppgifter 
o Rytmiska arbetsrörelser 
o Arbetsstyckenas vikt och hanterbarhet 
o Materialets transport och hanteringshöjder 
o Ergonomiskt riktiga arbetsställningar 
o Riktig arbetsteknik med möjlighet t i l l indivi

duell anpassning 
o Eliminera de tyngsta arbetsmomenten 
o Anskaffa tekniska transportmedel och kraft-

besparande verktyg. 

Statisk belastning 
Den mänskliga organismen är konstruerad för 
rörelse; muskler och leder är anpassade för fy
sisk aktivitet. 
Dynamiskt arbete innebär växling mellan an-
spänning och vila i muskeln, varvid energi
omsättningen i muskeln kan upprätthållas. 
Vid statisk belastning är detta inte fallet och 
muskeln tröttas mycket fort. 
Statiska belastningar är mycket vanliga. För 

att undvika dessa bör man vidta följande åtgär
der om det är praktiskt möjligt: 
o Använd större muskler eller muskelgrupper, 

t ex ben i stället för armar 
o Använd kroppstyngden 
o Använd båda händerna i stället för en hand 
o Utforma verktygsskaft och handtag bättre, 

t ex ansatser, större diameter, rät t konicitet 
o Tillse att hävstångsförhållandet på handtag 

och vred är optimala 
o Öka friktionen mellan handen och handtaget 

eller skaftet på verktyget. 

Arbetsställningar 
Överbelastning av muskler, leder och skelett
delar orsakas ofta av felaktiga arbetsställning
ar. Långvariga sådana belastningar orsakar 
många sjukdomar. Här är några regler för att 
uppnå god arbetsställning: 

o Undersök möjligheterna att ändra stående 
arbete t i l l sittande. Ändringen kan medföra 
att arbetsplatsens mått behöver förändras 

o Undvik framåtböjda eller sneda kroppsställ
ningar. Om det är möjligt, anbringa stöd för 
kroppen eller armarna 

o Om man vid arbete i stående ställning an
vänder pedaler bör de kunna manövreras 
med båda fötterna 

o Arbetsrörelsema bör helst utföras med båda 
armarna, samtidigt eller efter varandra 

o Undvik arbete i räckviddens ytterområden 
o S5rnriktning och S3rnförhållanden i övrigt be

s tämmer ofta arbetsställningen. Därför bör 
dessa ordnas först 

o Stolsitsens höjd bör vara sådan att låret inte 
hänger över kanten. Ett fotstöd kan använ
das i somliga fal l . Stolsitsen får ej vara för 
glatt eller för varm. En plan sits är normalt 
att föredra framför kroppsformade 

o Vid sittande armarbete bör medelställningen 
för armarna vara löst hängande överarm och 
horisontell underarm 

o Arbetsställningen bör tillåta omväxling 
o Arbetsplatsen bör kunna anpassas individu

ellt t i l l personer med olika kroppsmått 
o Stolar ska i första hand inköpas efter sitt 

fimktionsvärde för arbetet, ej utseende, sta-
pelbarhet eller andra sekundära egenskaper. 
Hållfasthet och förslitningsegenskaper bör 
beaktas 
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Fig 10:1 Några regler vid sittande 
arbete 

Man ska komma 
tillräckligt nära 
arbetsstycket 

Löstagbart octi 
ställbart armstöd 

Ben 
utrymme 

t 

Ställbart 
svankstöd 

Lätt 
stoppad sittdyna 
i luftgenomsläpplig 
utbytbar klädsel 

Svängbar sits 
med låsbara lägen 

Ställbar 
stolshöjd 

Ställbart 
fotstöd 

Fig 10:2 Exempel på bra och dålig 
sittande arbetsställning t2 

o V id utformning av arbetsplatsen bör man an
li ta de tabeller över kroppsmått som finns i 
ergonomisk litteratur. 

At t t änka på vid stående arbetsställningar: 
o Arbetshöjden måste kunna anpassas t i l l ar

betets speciella krav 
o Precisionsarbete kräver p g a sjTiförhållan-

den och behov av stöd för armarna en högre 
arbetshöjd 

o Ska man arbeta med tjmgre arbetsstycken 
som måste lyftas, vridas och hanteras bör 
flera muskler komma med i arbetet. Arbets
höjden bör då vara lägre, dock aldrig lägre än 
att man kan arbeta upprätt med rak rygg 

o Arbetshöjden måste kunna regleras 10-20 
cm uppåt och nedåt för individuell anpass
ning 

o Gör fotunderlaget stabilt, halkningsfritt och 
lät t att hålla rent! 

o Använd trätral l , gummimatta eller annat 
lämpligt material. Undvik hårda golv! 

o Om arbetsplattform används för reglering av 
arbetshöjden bör den täcka hela arbetsområ
det - snubbelrisken blir mindre - och göras 
av t rä som ger ett lagom flädrande underlag. 
Måla plattformens kanter i gängse varnings-
färg! 

o Ordna ordentligt utrymme för ben och fötter 

o Ordna sittmöjlighet som kan utnyttjas i pau
ser. 
Man kan använda 
- en vanlig stol 
- envi lbänk 
- eller en s k ståstödstol (prova först!) 
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Fig 10:3 Stående arbetsställningar 

Fig 10:4 Manuella lyft 

Lyftarbete 
Vid manuella lyf t är det viktigt att sträva efter 
rä t t lyftteknik: 
o Stå nära det föremål som ska lyftas 
o Stå bredbent eller med ena foten något fram

för den andra 
o Böj knän och höfter och håll ryggen rak 
o Fatta föremålet med raka armar, tryck ifrån 

med fötterna, sträck benen och nacken, håll 
emot med magmusklerna, lyf t så nära krop
pen som möjligt 

o Lyf t aldrig i vriden ställning 
o Bördan ska om möjligt fördelas på båda hän

derna 
o Bär med bakåtlutad rygg. Ökar man svan-

ken för mycket blir det en kraftig belastning 
på bakre delen av kotorna i ländryggen. 

För att undvika tunga manuella lyft bör man 
försöka: 

o Eliminera dessa med hjälp av säkra och än
damålsenliga l3^verktyg 

o Upphäva eller minska höjdskillnader 
o Skapa nödvändigt utrymme 
o Se t i l l att imderlaget är stabilt för fötterna 
o Ordna f r i t t utrymme för stödbenet under bör

dan 
o Förbät t ra bördans form, gripbarhet och han-

terbarhet 
o Skydda händerna mot skador och nötning 
o Undvika snubblings- och halkrisker. 

Psykiska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer 

I arbetsmiljölagen föreskrivs bl a att arbetsför
hål landena ska anpassas t i l l människans för
utsät tningar i fysiskt och psykiskt avseende 
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och eftersträvas att arbetet ordnas så, att ar
betstagarna själva kan påverka sin situation. 
Det som fi*ämst kännetecknar vad man menar 
med psykiska och sociala miljöfaktorer är: 
o Yttre stressfaktorer 
o Arbetsmetoder och arbetsorganistion 
o Sociala förhållanden - ensamarbete 
o Arbetsvidgning och arbetsväxling 
0 Övervakning av arbetsprocesser. 

Yttre stressfaktorer 
Fysikaliska miljöfaktorer som buller, luftför
oreningar, klimat osv har betydelse ur trivsel-
och komfortsynpunkt och ett klart samband 
med upplevelser av stress. 
Buller kan upplevas störande och irriterande 
även om det ligger under gränsen för hörsel
skaderisk (85 dB (A)). En stark och bländande 
belysning kan ha betydelse för trivseln och har
monin. En obehaglig lukt kan, även om kon
centrationen ligger långt under gränsvärdet, 
ge anledning t i l l obehag och oro. 

Arbetsmetoder och 
arbetsorganisation 
Arbetshastighet och ett pådrivet arbetsflöde 
upplever många som stressfaktorer särskilt om 
man inte själv kan påverka takten. 
1 dag mer än tidigare är syftet att organisera 
arbetet med hänsyn t i l l människans behov. Det 
gäller att pröva de tekniska och organisatori
ska förhållandena i sjrfte att motverka monoto
ni , social isolering, trötthet, jäkt samt fysisk 
och psykisk ohälsa. 

Sociala förhållanden-
ensamarbete 
Det innebär en psykisk påfrestning att känna 
sig ensam och anonym. Detta gäller även mitt 
ibland flera människor på en arbetsplats. Det 
finns många förhållanden i arbetsmiljön som 
bidrar t i l l sådana upplevelser. Man kan isole
ras på gnmd av buller som omöjliggör samtal. 
Man kan isoleras genom ett alltför fastlåst ar
bete. Man kan sitta i ett arbete avskild fi"ån 
andra arbetsområden. Oron för vad som kan 
hända vid olycksfall eller akut sjukdom kan ge 
upphov t i l l ångest. 

Om ensamarbete inte kan undvikas bör man se 
t i l l att möjligheter t i l l kontakt ordnas genom 
signalsystem, telefon eller radio. Sådant kan 

vara aktuellt i förarhytter och manöverrum 
t ex. Observera dock att många människor 
trivs med att arbeta i avskildhet. 

Arbetsorganisatoriska åtgärder 
Dagens utveckling syftar t i l l att lösa problem 
med främlingskap, monotoni, social isolering 
osv. Man söker lösningar på hur man kan ska
pa tekniska förutsättningar för grupparbete 
och mer flexibelt arbetstempo. 
På kort sikt är det svårt att komma fram t i l l 
andra organisatoriska förhållanden eftersom 
man är bunden av befintlig produktionsappa
rat. Man får försöka förbättra arbetsförhållan
dena inom ramen för de givna förutsättning
arna. 
På lång sikt är det lättare att organisera arbe
tet så att man kan undvika bvmdna eller enfor
miga arbeten. 
Man försöker organisera arbetet med självsty
rande, självplanerande och självkontrollerande 
arbetslag. 

Arbetsvidgning och arbetsväxhng 
För att undvika monotona och kortcykliska ar
beten kan man använda sig av arbetsvidgning 
eller arbetsväxling. 
Arbetsvidgning innebär att flera arbetsmo
ment tillförs en arbetsuppgift som är alltför 
ensidig och begränsad t i l l sitt innehåll. Man 
kan exempelvis låta kontroll av det egna arbe
tet och vissa planeringsuppgifter ingå. Det är 
vanligt att underhålls- och reparationsuppgif 
ter läggs in i en arbetsuppgift. 
Vid arbetsväxling bör man bedöma såväl de 
positiva som de negativa miljöfaktorerna i oli
ka arbetsuppgifter. 
Det är nödvändigt att växling sker mellan ar
betsuppgifter som inte är alltför lika i arbetsin
nehåll och belastning av såväl fysisk som psy
kisk art. Det man bör tänka på vid arbetsväx
l ing är att försöka undvika ensidig belastning 
för att förhindra kroppsliga besvär och trötthet. 
Tänk alltså på: 
o Arbetsstäl lningamas lämplighet 
o Arbetstyngden 
o Belastningen på axlar-händer, rygg-nacke, 

ben-föt ter 
o Synkrav 
o Hörselkrav. 
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För att minska stress och öka arbetsinnehållet 
bör man ta hänsjm t i l l följande: 
o Arbetstempo 
o Monotoni 
o Självständighet 
o Kvalifikationskrav - utbildning, träning 
o Ansvar 
o Uppmärksamhetskrav 
o Kontaktmöjligheter med andra 
o Bundenhet vid arbetsplatsen (på gmnd av 

t ex maskinstyrd arbetstakt). 

Belysning-
synförhållanden 
Belysningen på en arbetsplats ska i första hand 
motsvara de synkrav som ställs i arbetet. Detta 
innebär att det måste vara tillräckligt mycket 
ljus av god kvalitet. Ljusbehovet är beroende 
av arbetsuppgiften och den arbetandes ålder 
bl a. För säkerheten och trivseln krävs att be
lysningen är tillräcklig och lämpligt anordnad. 

Kvalitetskrav på belysningen 
Belysningen har fyra gmndegenskaper: 
o Belysningsstyrka 
o Lviminemsfördelning 
o Ljusets riktning 
0 Ljusets färggivning. 

Belysningsstyrka 
Belysningsstyrkan är ett måt t på hur mycket 
ljus som per ytenhet träffar en yta och den mäts 
1 enheten lux. Belysningsstjrrkan säger inget 
om vad man ser. Det är först när ljusstrålning
en reflekteras f rån något föremål som man kan 
se det. 
Ljuskultur har tagit fram rekommendationer 
för belysningsstjrrkor för olika arbeten. För 
normalt förekommande snickeriarbete ä r 
300-500 lux tillräckligt som allmänbelysning. 
Vid enskilda arbetsplatser kan man förstärka 
med separat platsbelysning. 
Det är viktigt att tänka på att om inte alla 
belysningsegenskaper är tillfredsställande kan 
en ökning av belysningsstjrrkan öka besvär och 
obehag. 

Luminansfördelning 
Det ljus som utstrålar eller reflekteras från en 
ytdi ger en viss luminans. Lvuninansen mäts i 
enheten candela per kvadratmeter (cd/m^) och 
är ett uttryck för hur ljus en yta ser ut. 
V i d stora Imninansskillnader mellan olika ytor 
i sjmfältet uppstår risk för blandning. 
Det bör inte finnas alltför stora luminansskill-
nader inom synfältet. Tänk på att oskärmade 
armaturer (t ex lysrörsarmaturer utan raster) 
eller ljusa fönsterytor ofta är bländande. 
Man kan dela in synfältet i tre områden: 
Inre synfältet (arbetsobjektet), yttre synfältet 
(omgivningen närmast arbetsobjektet) och det 
perifera synfältet (övriga rummet). En lämplig 
fördelning ä r om Imninansen i inre sjmfältet är 
ca 2-3 ggr högre än i yttre synfältet, som i sin 
tur bör vara ca 3 ggr ljusare än det perifera 
synfältet. 

Ljusets riktning 
Felriktat ljus kan ge upphov t i l l speglingar och 
bländning (reflexbländning). Ljuset bör aldrig 
falla i n fi"amifi"ån, utan helst snett uppifi"ån, 
baki f rån och fi-ån vänster. 
För att undvika direktbländning bör oavskär
made armaturer inte firmas inom sjmfältet. 

Ljusets färggivning 
Man bör sträva efter att få en belysning som så 
långt som möjligt efterliknar dagsljuset, vilket 
uppfattas som naturligt. Vanliga glödlampor 
ä r bra ur denna sjmpunkt. Om man väljer lys
rör bör man ta i första hand "dagsljus" och i 
andra hand "vit" eller "varmvit", vilka har den 
bästa färggivningen. 

Övrigt 
Det är viktigt att tänka på att sjmkraven är 
olika f rån arbetsplats t i l l arbetsplats och från 
en individ t i l l en annan. 
Man bör t änka på att synförmågan avtar när 
man blir äldre. En 50-åring behöver 1,5 gånger 
så mycket ljus som en ung människa och en 
60-åring dubbla värdet. 

Buller 
Bullret påverkar människan såväl fysiskt som 
psykiskt och socialt. 
Bullret kan skada hörseln, hindra samtal och 
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vara störande och irriterande. Risken för hör
selskada ökar med ljudstyrkan och den tid 
man vistas i bullret, men risken beror också på 
ljudets karaktär . 
Känsligheten för buller är i hög grad indivi
duell. 
Buller kan påverka blodcirkulationen och 
framkalla stresstillstånd. 
Buller kan vara en olycksfallsrisk genom att 
varningssignaler eller varningsrop inte når 
fram. 
Det finns ljud som inte är hörbart. Infraljud 
som ligger så lågt i frekvens (under 20 Hz) att 
det inte kan uppfattas med hörseln och ljud 
som ligger över hörselområdet (över 20 000 
Hz), ultraljud. Infraljudet kan ge upphov t i l l 
bl a huvudvärk. Ultraljud anses inte ha någon 
väsentlig inverkan på människokroppen. 

Ljudnivåer över 85 dB (A) har i Sverige fast
ställts som gräns för risk för hörselskada om 
man vistas däri mer än 5 timmar dagligen. För 
buller som innehåller rena toner eller slagljud 
gäller särskilda regler. 

Akustiska begrepp 
Ljud ä r vågrörelse som uppkommer genom att 
l judkällan sätter luften i rörelse. Rörelsen 
sprids sedan efter hand bort från ljudkällan 
med en hastighet av ca 340 meter per sekund. 
Buller är ett icke önskvärt ljud som i regel är 
sammansatt av många toner med olika styrka. 
Enstaka rena toner är mer störande än sam
mansatt ljud. Ljudets störande inverkan beror 
inte bara på tonemas styrka. Frekvensen in
verkar också så att höga toner (diskant) stör 
mer än låga (bas). 
Frekvensen (Hertz, Hz) anger hur många sväng
ningar per sekimd som ljudvågen gör. Det hör
bara ljudet ligger för unga personer mellan 20 
Hz och 20 000 Hz. Gränsen mellan höga och 
låga toner brukar man lägga vid 500 Hz. 
Decibel (dB). Ljudets styrka anges av ljudnivån 
med enheten decibel. 
En höjning av ljudnivån med 10 dB uppfattas 
av örat som en fördubbling av ljudnivån. Om
vänt uppfattas 10 dB sänkning som att ljud
styrkan halveras. dB (A) är den enhet man 
normalt använder sig av vid bullermätningar i 
arbetsmiljösammanhang. Mätinstrumentet 
har ett inbyggt filter som gör att instrumentet 
efterliknar örats olika känslighet för höga och 
låga toner. 

Ljudnivåer över 130 dB (A) kan omedelbart 
förstöra hörseln. Den s k smärtgränsen ligger 
strax under 130 dB (A). Ett normalt samtal på 
en meters avstånd ligger på ca 60-65 dB (A). 
Ljud som utbreder sig i det fria dämpas med ca 
6 dB för varje fördubbling av avståndet från 
ljudkällan. Inomhus är dämpningen något 
mindre. Om en bullerkälla ger 90 dB och man 
ökar ut med ytterligare en bullerkälla som 
också ger 90 dB adderas bullret från dessa så 
att ljudnivån stiger med 3 dB. Alltså en för
dubbling av antalet lika starka bullerkällor 
ökar nivån med 3 dB. 

Bullerbekämpning 
I avvaktan på bullersänkning t i l l erforderlig 
nivå kan hörselskydd vara användbart. Buller-
dämpningsåtgärder bör dock alltid i första 
hand vidtas vid själva bullerkällan. I andra 
hand görs åtgärder i lokalen och personligt 
skydd får därför ses som ett provisorium. 

Man brukar tala om tre metoder att minska 
bullret: 
o Minska bullret vid källan 
o Byta t i l l tystare arbetsmetod 
o Hindra utbredning av buller. 

Att minska bullret vid källan 
At t minska bullret vid källan är det effektiva
ste sät tet att bekämpa buller. Ofta kan man 
minska bullret f rån produktionsutrustning, 
bearbetning och materialhantering, t ex genom 
att dämpa ljudutstrålande plåtytor, drivutrust-
ning och luftblåsningsljud. 

Undvik att renblåsa med tryckluft! 
Många bearbetningsmaskiner går att buller-
dämpa genom inbyggnad helt eller delvis. In
byggnad blir dock aktuell först efter att man 
försökt bullerdämpa vid själva verktyget. 
Bullerdämpande sågklingor, spiralkuttrar och 
ordentlig fastspänning av arbetsstycket är 
effektiva åtgärder. 

Att byta till tystare arbetsmetod 
Ändring av arbetsmetoden är i många fall en 
möjlighet att minska bulleralstringen. Detta 
kan kräva att produktionsutrustningen helt 
eller delvis byts ut. 
Vid köp av ny utrustning ska möjligheterna att 
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åstadkomma tystast möjliga utrustning och 
materialhantering tillvaratas. Ställ krav på 
låg bullernivå vid inköp! 

Att hindra utbredning av buller 
Det ä r vanligt att bullret i en arbetslokal domi
neras av ett fåtal bullerkällor. Personal som är 
sysselsatt med tystare arbetsuppgifter blir då 
störda i onödan. Om man skärmar av buller
källorna eller bygger in dem i ljudisolerade 
kurer minskas bullerstörningen. Genom att 
sä t ta upp ljudabsorberande tak- och väggbe
klädnader minskas ljudspridningen i lokalen 
och bullernivån sänks på avstånd från buller
källorna (dock inte mer än 5-6 dB (A)) samti
digt som efterklangema dämpas. 

För den som befinner sig nära bullerkällorna 
minskar inte bullret nämnvärt. 
För att hindra vibrationer från bullerkällorna 
att spridas i byggnadsstommen (stomljud) är 
det ofta nödvändigt att vibrationsisolera ma
skinerna. 

Material vid inbyggnad av maskiner 
För att få en väl fungerande inbyggnad ska 
man välja lämpliga material i konstruktionen: 
o Som ljudabsorbent är 50 mm tjock mineralull 

(Gullfibers eller Rockwools akustikskivor) 
det lämpligaste. Absorbenten ska placeras på 
insidan och skyddas för slitage med t ex per
forerad plåt eller sträckmetall 

o På utsidan väljer man ett tät t material t ex 
plåt, gipsskivor eller ett skivmaterial av trä 

o Eventuella dörrar eller fönsterkonstruktio
ner ska tä tas noga 

o Tänk på att förse konstruktionen med öpp
ningsbara luckor där så behövs för inställ
ning eller service 

o Montera ljudfällor på kylluftsöppningar vid 
inbyggnad av t ex elmotorer 

o In- och utmatningsöppningar och eventuella 
genomföringar för ventilation e dyl förses 
med ljudfällor. 

Exempel på enkla men effektiva bullerdäm-
pande åtgärder finns beskrivna och illustrera
de i häf te t "Bullerbekämpning—träindustrin". 
Här finns också beskrivet vad t ex olika skär
data (varvtal, matningshastighet m m) betyder 
ur bullersynpunkt vid skärande bearbetning. 
Några punkter som ledning vid arbete med 

bullerbekämpning: 
o Välj tystare arbetsmetod 
o Isolera maskiner f rån underlaget genom 

lämpliga fundament eller montera vibra-
tionsisolatorer 

o Välj tystare verktyg 
o Anbringa ljuddämpare på luftdrivna maski

ner 
o Balansera fläktar och roterande maskindelar 
o Täck stötjdior eller vibrerande plåtytor med 

t ex gummimassa 
o Samla bullerkällor på ett ställe 
o Bygg in eller avskärma bullerkällor 
o Klä väggar och tak med Ijudabsorbenter 
o Undvik tryckluftsblåsning. 

Luftbehandling -
ventilation 
Inom träindustr in är de mest besvärande luft
föroreningarna trädamm och ångor f rån främst 
lösningsmedel. 

Trädamm 
Flera medicinska rapporter pekar på att risken 
för näscancer orsakad av trädamm är stor. 
Misstankar finns också att trädamm kan orsa
ka lungcancer. At t damm fi-ån främst tropiska 
t räs lag kan framkalla allergier är känt. 
För att eliminera riskerna med trädammet är 
det effektivast att suga bort det så nära 
alstringsstället som möjligt. Detta innebär att 
man måste utforma kåpor som väl fångar in 
dammet i den riktning det kastas p g a verkty
gets (fräs, klinga eller putsband) rotation. 

TräteknikCentrum, Jönköping har tagit fram 
ett flertal kåpor för olika maskiner där man 
även försökt eliminera bulleralstringen. 

En vikt ig sak att tänka på är att renblåsning 
med tryckluft är förkastlig med tanke på hur 
lagrat damm effektivt sprids i lokalen. 
Försök att utforma bra munstycken och sug 
rent i stället för att blåsa. 

Ångor 
Ångor f rån lösningsmedel är den miljöfaktor 
som dominerar bland de kemiska hälsorisker-
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na. Principen för att eliminera problemen är 
att se t i l l att det finns en effektiv ventilation. 
Här räcker allmän lokalventilation inte t i l l . 
Det krävs ganska rejäla punktutsug, som 
gör sin bästa nytta om de placeras så nära 
alstringsstället som möjligt. 

Exempel: 
o I sprutboxar bör man regelbundet kontrolle

ra att fläkten fungerar med fu l l kapacitet och 
att filter rengörs och byts i god t id 

o Vid ridålackeringsmaskiner bör de färdig-
lackade detaljerna placeras i sina torkställ 
vid en separat sugramp innan de förs in i 
särskilt torkrum (ugn). 

Torkrum bör förses med separat t i l l - och från-
luft , som ska vara fläktstyrd. Ett visst litet 
undertryck bör råda för att motverka att lös
ningsmedelsångor läcker ut i angränsande 
rum. 
Allmänt gäller att t i l l - och frånluft i en lokal 
ska vara balanserad och att luftomsättningen 
är tillräcklig med hänsyn t i l l verksamheten. 
Det är ett vanligt fel att man undan för undan 
bygger på frånluften utan att se t i l l att det 
tillförs l ika mycket luft . 
Til luften bör föras in i lokalen på ett sådant 
sät t att den sprids diffust. Koncentrerad t i l luf t 
kan förorsaka drag och virvla upp damm i onö
dan. 
Til luften bör riktas så att den alltid först passe
rar operatörens andningszon och därefter pas
serar ut förbi föroreningskällan. 

Klimat 
Klimatfaktorer som upplevs besvärande är: 
o Lufttemperaturen (värme-kyla) 
o Lufthastigheten (drag) 
o Strålningstemperaturen 
o Luftfuktigheten. 

Drag på grund av felbalanserad ventilation 
(undertryck) i en lokal, eller genom att stora 
portar öppnas ofta eller får stå öppna i onödan, 
är vanliga orsaker t i l l besvär. För att motverka 
detta bör ventilationen rät tas t i l l så att luftba
lans råder. Grenom att ordna pimktutsug vid 
föroreningskällorna kan man spara in på all
mänventilationen och genom att bygga luft

slussar vid stora portar kan man motverka 
drag därifrån. 
Luf t rörelser som är större än 0,2 m/sekund 
upplevs som drag om inte den tillförda luften 
har en betydligt högre temperatur. Detta är 
inte önskvärt ur energisynpunkt. S k kallras 
f rån avkylda ytor (fönster, kalla ytterväggar) 
upplevs som besvärande och kan uppfattas som 
drag. 
För att skydda mot obehaglig värme från t ex 
fanerpressar kan man avskärma pressen i möj
ligaste mån från strålningsvärmet och genom 
överkåpning ventilera bort den varma luften. 
Det ä r ganska sällsynt att luftfiiktigheten ger 
besvär. Om den relativa luftfuktigheten ligger 
mycket lågt så att luften är extremt torr (under 
20 %) kan vissa problem märkas, t ex att man 
känner sig torr i halsen. Men det är ovanligt 
att luften är så torr. 

Tekniskt arbetarskydd 
- arbetsskador 
Enligt arbetsskadestatistiken är de mest utsat
ta kroppsdelarna fingrar och händer. Rygg- och 
fotskador är också vanliga. Fig 10:5 visar den 
procentuella fördelningen av skadorna på någ
ra olika kroppsdelar (1979). 
Ur tabellen kan man utläsa att för träindustrin 

Totalt Inom träindustrin 

Huvudet 12 8 
därav ögon 6 4 

Ryggen 13 7 

Händerna 36 58 
därav fingrar 12 13 

Fötterna 16 13 
därav tår 3 3 

Fig 10:5 Procentuell fordelning av skador 

(bänk- och möbelsnickare) dominerar handska-
doma kraftigt. Det är därför viktigt att skydds
arbetet inriktar sig på att i första hand undvi
ka risken för dessa så långt som möjligt. 
Statistiken visar också att cirkelsågar är de 
maskiner som orsakar de flesta olycksfallen. 
Av ca 15 000 olycksfall i maskiner i hela indu
strin sker 1 500 (10 %) i cirkelsågar för trä. 
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För att förebygga olyckor i maskiner måste 
man se t i l l att föreskrivna skyddsanordningar 
(t ex av SUVA-typ) finns på maskinerna och 
att operatörerna använder dem på rät t sätt. 
Det är viktigt att arbetsledningen ger ordentli
ga instruktioner om riskerna vid maskinbear
betning, speciellt gäller detta för nyanställda. 
Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) föreskrifter ger 
regler för hur skydden vid olika maskiner ska 
vara utförda. 

Personlig skyddsutrustning 
När andra skyddsåtgärder inte kan vidtas ska 
personlig skyddsutrustning tillhandahållas av 
arbetsgivaren. Den anställde är skyldig att an
vända skydden och att vårda dem väl. 
T i l l personlig skyddsutrustning räknas bl a: 
o Skyddshjälm 
o Ögonskydd 
o Hörselskydd 
o Skyddshandskar 
o Skyddsskor 
o Benskydd (t ex knäskydd) 
o Andningsskydd. 

Ögonskydd utgörs i regel av skyddsglasögon. 
Det är viktigt att dessa används vid arbete där 
särskild risk för ögonskador förekommer, t ex 
slipning av verktyg. 

Hörselskydd finns av två typer, dels proppar av 
t ex glasdun, dels kåpor. 
Hörselskydd ska användas där risk för hörsel
skada finns, dvs där bullernivån är högre än 85 
dB (A). I praktiken är skillnaden på kåpor och 
proppar inte så stor när det gäller bullerdämp-
ningsförmågan. Kåporna är något bättre under 
förutsättning att de tä tar ordentligt och hante
ras varsamt. Om det är svårt att få en kåpa att 
tä ta ordentligt på grund av att man t ex bär 

glasögon är proppar att föredra. Sådana finns 
numera i engångsförpackningar. 

Skyddshandskar bör vara av sådant material 
att ett verkligt skydd ges. Vid arbete med ke
mikalier, lösningsmedel e dyl bör handskarna 
vara av plast eller gmnmi. 
Läderhandskar bör inte vara av kromgarvat 
läder, vilket kan förorsaka eksem. 
Det ä r av stor vikt att skyddshandskar inte är 
för stora, vilket annars lätt kan orsaka en 
olycka. Användning av handskar vid maskin
operationer där man måste arbeta i närheten 
av verktyget bör inte förekomma. 
Skyddsskor kan förhindra många fotskador. 
Numera finns många olika typer och modeller 
att välja på, varför det alltid bör finnas någon 
sko som passar och är bekväm att använda. 
Ät den som har stadigvarande arbete som 
truckförare eller medhjälpare t i l l truckförare, 
ä r arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla 
skyddsskor, och den anställde är skyldig att 
använda dem. 

Om arbetet ger damm, rök, gas eller ånga i 
skadlig eller besvärande mängd måste and
ningsskydd användas. 
Andningsskyddet ska ge tillräckligt skydd med 
hänsyn t i l l föroreningens art och koncentra
tion. 
Andningsskydd kan vara mask med särskilda 
filter för damm, rök, gas eller ånga. 
Där halten av föroreningar är hög eller risk för 
syrebrist finns är en frisklufts- eller trycklufts-
apparat det rät ta. Tryckluftsmask är att före
dra under förutsättning att tryckluften är upp
värmd och att reningsfilter (oljefilter) finns. 
Det ä r väsentligt att rä t t slags mask och rätt 
filter används. Ett dammfilter har ingen effekt 
på t ex lösningsmedelsångor. 
Uppgift om vilket filter som bör användas i 
särskil t fa l l kan erhållas f rån vederbörande 
försäljare eller ur arbetarskyddsstyrelsens an
visningar. 
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Lokalplanläggning 

Kraven på träindustrins lokaler är under stän
dig förändring, vilket bl a betyder: 
o At t modema tillverkningsmetoder kräver 

rationell maskinuppställning 
o At t kostnadema för intem materialhante

ring ökar 
o At t räntekostnadema ökar för material, la

ger och varor i arbete 
o At t säkerhetskraven förändras 
o At t mjmdigheters krav på miljö och biutrjmi-

men förändras. 

Det är därför viktigt att träindustrins lokaler 
får en ändamålsenlig utformning. 
Samtidigt som ovanstående krav ska tillgodo
ses finns också andra viktiga faktorer att ta 
hänsyn t i l l , t ex: 
o Låga init ial- och driftskostnader 
o At t lätt kunna omändra lokalema för annan 

verksamhet - flexibilitet 
o Högt personal- och maskinutnj^ttjande 
o Korta genomloppstider 
o Låga transportkostnader. 

- kontor 
- inredning - utmstning 
- personalutrjmimen 
- lagstadgade biutrjmimen 

0 Lokaldisponering 
- verkstadslokaler 
- lagerlokaler 
- kontorslokaler. 

1 de flesta fa l l av lokalplanläggning inom trä
industrin är det endast något eller några av 
ovanstående delmoment som berörs, t ex: 
o Utökning av tillverkningskapaciteten genom 

tillbyggnad av maskiiJiallen samt utökning 
av maskinparken 

o Ändring av material- och produktionsflöde 
o Miljökrav. 

Glöm inte att göra noggrarma kalkyler över 
lokalplanläggningsarbetet! Ny- och tillbygg
nad kräver stora ekonomiska satsningar som 
måste återbetalas i någon form. 
Pröva olika altemativ. 

Lokalplanläggningens 
omfattning 
En lokalplanläggning kan omfatta allt från en 
omflyttning av maskiner och utmstning i be
fintliga lokaler t i l l totalprojektering av nya 
industrianläggningar. 
En lokalplanläggning kan således omfatta 
följande delområden: 
o Industritomt 

- tomtval 
- extema kommunikationer 
- tomtplanering 

o Industribyggnad 
- storlek 
- funktionskrav 
- byggnadskrav 

Grundläggande förutsättningar 
Före utformningen av byggnader och lokaler 
fordras en noggrann analys av de fömtsätt-
ningar som råder. Man bör ha svar på bl a 
dessa frågor: 
o Vad ska tillverkas - sortiment? 
o Kapacitetsvolymer? 
o Metoder/utmstning för bearbetning, ihop-

sättning, jrtbehandling och transporter? 
o Metoder för intem materialhantering - buf-

fertering? 
o Färdiglager? 

V i ska i detta kapitel inte gå djupare in på 
denna analys. Här ska vi i fortsättningen i stäl
let behandla ett lokalplanläggningsprojekts 
olika steg. 
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Hjälpmedel i form av utrustning och blanketter 
presenteras i samband med det steg där an
vändningen är aktuell. 
Det system som behandlas är ett enkelt lättan-
vänt manuellt system avpassat för mindre och 
medelstora planläggningar. 

Industritomt - lokaliseringsort 
Vid val av lokaliseringsort och industritomt är 
det en mängd frågor som måste klarläggas, 
t ex: 
o Hur ska transporter t i l l och från industrin 

ordnas? 
- lastbil 
- j ä r n v ä g - stickspår 

o Passar industrin in i den omkringliggande 

miljön - stadsplanen? 
0 Tillgång t i l l arbetskraft? 

1 detta skede är det lämpligt att anlita den 
service och hjälp som de lokala myndigheterna 
kan erbjuda. 

Industribyggnad 
I detta skede måste alla grundläggande förut
sä t tn ingar vara klarlagda avseende: 
o Sortiment 
o Kapacitetsvolymer 
o Tillverkningsutrustning 
o Materialhantering - buffertering 
o Färdiglager. 
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Första steget blir att fastställa funktionskra
ven för de ingående avsnitten genom specifise-
ring av ingående maskiner, buffertutrymmen 
etc. Se fig 11:1.1 samband med detta tänk på 
att realistiska hanteringsutrjmmien för ingå
ende material och färdiga produkter behövs. 

Denna sammanställning görs för varje ingåen
de avsnitt, t ex: 
o Tillverkningsavsnitt 
o Råmateriallager 
o Färdiglager 
o Utlastning 
o Kontor 
o Personalutrymmen. 

Andra steget blir att sammanföra samtliga av
snitts funktionskrav t i l l en totalsammanställ
ning, se fig 11:2. 
Med denna sammanställning som gmnd kan 
en grovskiss över erforderlig industribyggnad 
upprä t tas med specifisering av: 
o Fabrikslokal 

- yta 
- golvbelastning 

o Förråds- och lagemtrymmen 
- takhöjd 
- spec, utmstning 

o Kontorslokaler 
- J^a 
- spec, utmstning 

o Personalutrymmen. 
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Lokaldisponering 
Uppgiften är här att erhålla en så effektiv 
planlösning som möjligt med: 
o Ett minimum av transporter och förflyttning

ar 
o Överskådlighet för arbetsledning 
o Avskärmning f rån störande funktioner. 

Stegl 
Första steget är att klargöra sambandet mel
lan olika funktioner enligt följande: 
o Analys av inbördes funktionssamband inom 

en avdelning (produktionsavsnitt). Inom 
mindre industriföretag, som de flesta trä

industrier tillhör, kan denna analys omfatta 
hela företaget 

o Analys av funktionssambanden mellan olika 
avdelningar. 

Som hjälpmedel kan användas sambandssche
ma enligt fig 11:3, där närheten mellan olika 
funktioner analyseras med häns3m t i l l olika 
orsaker. 

Angivet närhetsvärde ska omfatta det sam
manlagda närhetskravet utifi"ån samtliga 
orsaker. 
För en analys av närhetsvärdet kan en orsaks-
vis sammanstäl lning vara nödvändig, där man 
poängvärderar sambanden och den samman-

Företag- . Handläggare 
Snickaren AB BS 

SAMBANDSCHEMA 
Blad 

KlyvsoQ 

Rikthyvel 

LimtrianQel 

Buffertlager, 
9 

Skfi] l i l l nfirhetivördt 

Materialflöde 
Personalutnvtti 
Overvakn. AL. 
\Buller, fukt ljus etc 
Gemensam utrustri 

A b s . nödv. 

S ö n . viktig 
Vililig 
Mormal 

ä e t y d e U e l ö i 

Ej eniliYård 

Fig 11:3 Sambandsschema 
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lagda poängsumman ligger t i l l grund för slut
gilt igt närhetsvärde, se fig 11:4. 

Orsak 

Närhet 1 2 3 4 5 

A. Absolut nödvändig 4 3 2 2 2 

V. Viktig 2 1 1 1 1 

D. Utan betydelse 0 0 0 0 0 

E . Ej önskvärd 0 0 0 - 4 0 

Fig 11:4 Analys av närhetsvärdet 

Sammanlagd närhet: 
A = 8 poäng 
V = 4—7 poäng 
D = 0-3 poäng 
E = < O poäng 

Ett annat sätt att analysera närhetsbehov i 
samband med materialflöde är att ställa upp 
samtliga tillverkningsobjekt i operationsord
ning. 
Om man kan tillämpa denna metod med hän
syn t i l l flödeslikhet mellan olika produkter, är 
detta enklare och mera lättöverskådligt än en 
sambandsanalys. 
Operationerna kodas från 1 och uppåt. 

Operationsarmlys: 
Detalj 1 1 - 2 - 3 - 4 

2 1 - 3 - 2 - 4 
3 1 - 2 - 4 - 3 

osv 

Härigenom fås den mest realistiska totala pla
ceringsordningen av maskinerna. 

Steg 2 
Andra steget innebär en schematisk ordning av 
de olika funktionerna i förhållande t i l l varand
ra. 
Resultatet ska vara en bild av inbördes place
ring av olika funktioner, där funktioner med 
A-närhet ska ligga så nära varandra som möj
l igt och funktioner med E-närhet så långt ifråm 
varandra som möjligt. Se fig 11:5. 
Denna första schematiska bild förenklas sedan 
så att en så enkel bild som möjligt erhålls. Se 
fig 11:6. 

Symbolerna märkta 11,12 osv 
markerar operationsgrupper 
enligt figur11:1. 

=Närhet absolut nödvändig 

=Närhet viktig 

=Närhet utan betydelse 

Fig 11:5 Exempel på inbördes placering av olika funktioner 

Fig 11:6 Exempel på inbördes placering av olika funktioner 

Steg 3 
Tredje steget är att översätta uppgifterna från 
sambandsschema och avdelningsdata t i l l alter
nativa layoutplaner. 
Avsikten är här att erhålla grovskisser för vär
dering av olika layoutaltemativ i förhållande 
t i l l varandra. Se fig 11:7. 

Al t l Alt 2 

10 

20 

30 

40 10, 20 osv markerar avdelningar 
enligt figur 11:2 

Fig 11:7 Layoutalternativ 

Värderingen utförs med utgångspunkt från föl
jande värderingsgrunder: 
o Materialflöde 
o Lokalemas flexibilitet 
o Kostnader för byggnader och utrustning 
o Service, underhåll och organisationer 
o Arbetsledning 
o Miljö. 
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Det kan vara lämpligt att låta olika kategorier 
av anställda få rangordna de olika alternativen 
för varje faktor och därefter utvärdera det sam
manlagt bästa resultatet. 
I samband med layoutarbetet uppkommer van
ligtvis valsituationer angående teknisk nivå på 
maskinplacering. 
Det är viktigt att här verkligen analysera den 
totala ekonomin i produktionsuppläggningen 
avseende layouttjrp och systemutformning. 
Traditionellt brukar man skilja mellan tre oli
ka systemutformningsaltemativ: 
o Funktionell utformning. Blandad tillverk

ning i små serier. 
- Stor flexibilitet. Stora krav på planering 

och interna transporter. Långa genom
loppstider 

o Linjeutformning. Styrd tillverkning i stora 
serier. 
- Begränsade tillverkningsmöjligheter. Kor

ta genomloppstider. Stora investeringar. 
Sårbar vid haverier. Bunden arbetsmiljö 

o Byggplatsutformning. Typ platsbygge av hus. 
- Tillverkningsmetod som ej är tillämpbar 

på träindustrin utom vid husbygge. 

Enligt den senaste tidens synsätt, med krav på 
arbetstillfredsställelse och innehåll i arbetet, 
kan vi ofta inte renodlat använda oss av något 
av de ovanstående alternativen. Istället kan 
man exempelvis tillämpa principen i fig 11:8. 

o - o 
Fig 11:8 Löpande bandet till parallellgruppering 

Detta medför förbättringar enligt följande: 
o Mindre bundenhet genom att arbetstakten 

kan anpassas till den enskilde individen och 
det tekniska kravet på stationsbalansering 
har bortfallit 

o Längre arbetscykler med ökat arbetsinne
håll, t ex montering av en hel produkt etc 

o Möjlighet att arbeta i grupp där gruppen 
själv kan ta ansvar för arbetsfördelning 

o Mindre känslighet mot störningar 
o Enklare anpassning av produktionsvolymen. 

Nackdelar kan noteras enligt följande: 
o Komplicerad materialförsörjning på flera 

platser 
o Högre investeringar 
o Utspridd layout 
o Lägre metodnivå. 

Steg 4 
Fjärde steget är att detaljutforma utvalda lay-
outaltemativ till en komplett lösning avseen
de: 
o Komplett industribyggnad, underlag för en

treprenör 
o Detaljutformade layouter med maskin- och 

kringutrustning för tillverkning, lager, an
kommande och avgående gods etc 

o Sammanställning av totala kostnader för 
projektet. 

Hjälpmedel för utformning av layouter är: 
o Transparent folie med tryckt rutindelning. 

Linjer och sjrmboler finns i samma serie 
o Tredimensionella modeller i skala på fast un

derlag, typ lego 
O Transparent ritfilm och tvådimensionella 

symboler. 

Flödesgrupper 
Med flödesgrupp menas vanligen en prodvik-
tionsgrupp eller maskingrupp som är upp
byggd för att fårdigtillverka en viss produktfa
milj, dvs detaljer som är lika ur bearbetnings
synpunkt. 
E n flödesgrupp medför en enklare planering än 
exempelvis en funktionell maskinplacering, då 
den utgör en planeringspunkt mot den funktio
nella placeringen, som medför en planerings
punkt för varje ingående maskin. 
För träindustrins del är det farligt att låsa sig 
för någon speciell systemutformning. En kom
bination av flödesgrupper och konventionella 
bearbetningsmaskiner är att rekommendera ur 
flexibilitets- och effektivitetssynpunkt. 
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Investeringskalkylering 

Med en investering menas någon form av eko
nomisk satsning som sedan ska återbetala sig i 
någon form. 
I följande kapitel används begreppet investe
ring för att beteckna den situation, då man gör 
insatser av olika produktionsresurser, i avsik
ten att vinna ekonomisk avkastning på insat
serna under en relativt lång tid. 

Arten av investeringar kan variera högst avse
värt. Man kan skilja på följande huvudtyper: 
o Nybyggnader 
o Om- och tillbyggnader 
o Uppläggning av tillverkningsmetoder, ut

formning av arbetsplatser etc 
o Utbildning av personal, forskning, produkt

utveckling 
o Uppläggning av organisation och admini

stration. 

Målsättningen med investeringarna kan varie
ra enligt följande inriktningar: 
o Strategiska 
o Uppfylla lagar och förordningar 
o Kvalitetsbetingade 
o Kapacitetshöjande. 

Samtliga investeringar, oavsett typ och mål
sättning, bör vara ekonomiskt lönsamma utom 
då det gäller direkta åtgärder för att säkra de 
anställdas säkerhet. 

Investeringsproceduren 
Betraktar man investeringsverksamheten är 
det praktiskt att dela upp proceduren i några 
skilda led genom: 
o Att överskådligt ställa upp tänkbara investe-

ringsaltemativ 
o Att insEunla data och information om de olika 

alternativen med deras ekonomiska konsek
venser 

o Att välja metod för investeringskalkylering 
samt beräkna de olika alternativens lönsam
het 

o Att konstatera vilka projekt som är mest 
önskvärda med hänsyn till lönsamhetskrav 
och finansieringsmöjlighet samt prioritera de 
olika alternativen 

o Att fatta beslut samt verkställa genomföran
det 

o Att kontrollera hur de verkliga investerings
beloppen kommer att överensstämma med 
förkalkylerade belopp 

o Att kontrollera verklig lönsamhet i förhål
lande till förkalkylerad lönsamhet. 

Olika metoder för 
investeringsbedömning 
Kapitalvärdesmetoden. Denna metod innebär 
att investeringsaltemativens alla förväntade 
in- och utbetalningar omräknas till en och sam
ma tidpvmkt. Detta sker genom att varje in-
resp utbetalning omräknas med hjälp av en 
vald kalkylränta och sedan summeras. 
Kapitalvärdesmetoden används i flera olika 
varianter och den kanske vanligaste är: 
Nuvärdesmetoden, som går ut på att investe
ringens samtliga in- och utbetalningar omräk
nas till investeringstidpunkten och därefter 
summeras till ett nuvärde. En investerings 
nuvärde ska vara större än O om den ska bedö
mas som lönsam. 
Vid jämförelse mellan olika alternativ är det 
alternativ som kan uppvisa högsta nuvärdet 
det mest lönsamma. 
Internräntemetoden. Denna metod går ut på att 
beräkna den ränta vid vilken den planerade 
investeringen ger O kr i nuvärde. Denna ränte
sats kallas investeringens internränta och är 
ett uttryck för den årliga avkastning som in
vesteringen ger på det satsade kapitalet. Ju 
högre intemränta desto bättre lönsamhet. 
Pay-off-metoden. Denna metod går ut på att 
tiden från en investerings utförande till den 
återbetalats beräknas. Ju kortare pay-off-tid 
desto bättre investering. Metoden tar ingen 
hänsyn till ränta på insatt kapital och kan 
anses användbar endast vid mycket korta åter
betalningstider. 
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I fortsättningen av detta kapitel kommer ett 
investeringsexempel att behandlas med jämfö
relse mellEin nuvarande metod och utrustning 
samt två nya alternativ enligt ovan nämnda 
metoder. 

Tabeller och diagram för beräkning av nuvärde 
och intemränta återges sist. 

Kalkylexempel 
Möbelföretaget AB har behov av kapacitet för 
fräsning av detaljer typ bakben till stolar. 

o Normal seriestorlek är 500 stolar eller 1 000 
ben 

o Årsbehovet är ca 100 satser. 

Företaget har kontaktat olika maskinleveran
törer och fått förslag på maskiner i olika pris
klasser och teknisk nivå. 
Följande alternativ finns framtagna: 

Investerings Verktyg och 
Maskintyp utgift i tkr mallar i tkr 

1. Bordsfräs 40 5 
2. Karusellfräs 300 10 
3. NC-fräs 800 50 

Alternativ 3 anses innebära alltför stor inves
tering och utesluts direkt. 
Den ekonomiska livslängden beräknas i båda 
fallen till fem år. Restvärdet i båda fallen är 
0 kr. 

Underhålls- och driftskostnaderna har beräk
nats till följande: 

1. Bordfräs 2 tkr 
2. Karusellfräs 3 tkr 
Installations- och igångsättningskostnadema 
samt fraktkostnader ingår i angivna investe
ringsutgifter. 
Genom analys av arbetsoperationema för fräs
ning av en representativ detalj för de bästa 
alternativen har följande tidsvärden framräk-
nats: 

Total Total stycktid/ 
Maskin- Antal ställtid/ detalj 
alternativ temiJon serie (inkl spill) 

1. Bordsfräs 2 30+10 min 1,26 min 
2. Karusellfräs 1 60 min 0,59 min 

Lönekostnaden beräknas till 0,95 kr/min inkl 
soc avg (35 kr/tim + lönebikostnad 63 %) 

Tidåtgång I tillverkningsserie 
A f t l . 40+1000x1,26 

60 

Aft 2. 60+1000x0,59 
60 

21,7 tim 

10,8 tim 

Kapacitetsbehov i tim 
Aft 1. 100x21,7=2 170 tim/år 
Aft 2. 100 X 10,8=1 080 tim/år 

Maskinernas utnyttjningsgrad 
Max.kapacitet i tim/maskin = 1 640 tim/år. 
A f t l . 2 170x100 

Aft 2. 

1640 

1080x100 

= 132,3 % 

65,9 % 
1640 

I alt 1 måste 2 st maskiner anskaffas. 
Arbetskraften kan användas till andra arbets
uppgifter då maskinerna ej utnj^tjas. 

Direkt lönekostnad i kr/ben 
A f t l . (40+1000x1,26)0,95 

Aft 2. 

1000 

(60+1000x0,59) 0,95 
1000 

1,24 kr/ben 

0,62 kr/ben 

Genomförande av kalkylen 
o Målsättningen är att beräkna vilket alterna

tiv som är mest lönsamt, samt vid vilken 
produktionsnivå som båda alternativen ger 
lika stor tillverkningskostnad. 
Investeringamas nuvärde och intemränta 
samt pay-off'-period ska beräknas. 

o Fömtsättningar för kalkylen: 
- Lönekostnaden beräknas öka med 7 % per 

år 
-Företagets kalkylräntekrav har valts till 

15% 
-Avsättningsnivån kommer att ligga kon

stant imder aktuell tidsperiod 
- Maskinemas restvärde ska ej beaktas 
- Hänsyn behöver ej tas till olika platsbehov 
- Altemativet till investeringen är att från 

ett annat företag köpa bearbetningen. Be-
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arbetningen kan köpas för 1:60 kr/st och 
priset beräknas öka med totalt 7 % per år. 

Direkt kostnadsbesparing genom investering
en i kr/år 
Alt 1. 100 000x(l,60-l,24)-2x2000=32,0tkr 
Alt 2. 100 000x(l,60-0,62)- 3000=95,0 tkr 

Beräkning av pay-off 
Pay-off- Investeringsutgif^ 

A l t l . 

Årlig kostnadsbesparing 

2x45 000 

Alt 2. 

32 000 

310 000 
95 000 

2,8 år 

3,3 år 

Beräkning av investeringens nuvärde 
Alt 1. Angivna värden i tkr. 

1 2 3 4 5 
Investe- Brutto- Siunma Faktor Nuvärde 

År rings överskott (kol2./.l) vid 15 % av kol 3. 
utgift k.ränta 

0 90 -90 1.0 -90 
1 32.0 32.0 0.870 27.8 
2 34.2 34.2 0.756 25.9 
3 36.6 36.6 0.658 24.0 
4 39.2 39.2 0.572 22.4 
5 41.9 41.9 0.497 20.8 

Nuvärde i tkr 30.9 

Tabell 1 Kolumn 4, faktor vid 15 % kalkylränta erhålls ur 
tabell 3 "Nuvärdet av 1 kr, som utfaller efter 1-15 år" 

Alt 2. Angivna vården i tkr. 

År 

1 
Investe-
rings-

2 3 4 5 
Brutto- Summa Faktor Nuvärde 

överskott (kol 2./. 1) vid 15% av kol 3. 
utgift k.ränta 

0 310 -310 1.0 
1 95.0 95.0 0.870 
2 101.7 101.7 0.756 
3 108.8 108.8 0.658 
4 116.4 116.4 0.572 
5 124.5 124.5 0.497 

-310 
82.6 
76.9 
71.5 
66.6 
61.9 

Nuvärde i tkr. 49.5 

Tabell 2 Kolumn 4, faktor vid 15 % kalkylränta erhålls ur 
tabell 3 "Nuvärdet av 1 kr, som utfaller efter 1-15 år" 

Beräkning av investeringens 
internränta 
Intemräntan kan med fördel beräknas gra
fiskt. 

Nuvärde 
i tkr 

=Alt 1 ca 33 % internränta 

=Alt 2 ca 22 % internränta 

ntern 
ranta 

Figl2:l Beräkning av investeringens internränta. Anm. 
Punkterna for nuvärdet vid 25 % resp 50 % kalkylränta 
framräknatpå samma sätt som för 15 % kalkylränta. Ut
räkningen redovisas inte här 

Beräkning av produktionsnivå 
Vid vilken produktionsnivå är tillverknings
kostnaden lika per enhet för båda alternati
ven? 
Beräkningen görs här grafiskt räknat med ett 
årligt lika stort belopp för avskrivning och rän
ta (annuitet). 

1:90 H 
1:80 

1.70 

1:60-1 

1:50 

1:40 

1:30-1 

1:20 

Styckkostnad i kr =Alt2Karusellfräs 

=Alt 1 Bordsfräs 

Arsantal 
i 1000 st 

70 
- T — 
80 90 100 110 120 130 

Fig 12:2 Beräkningen visar att tillverkningskostnaden for 
båda alternativen är ca kr 1:531st vid en tillverkning av 
105 000 ben per år 
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Sammanfattning 
När vi behandlar en investering med olika be
dömningsmetoder, kan vi få olika resultat. 
I nämnda exempel kan vi se följande: 

Bedömningsmetod Alt 1 Alt 2 
Pay-off-metoden 2,8 år 3,3 år 
Nuvärdesmetoden 30,9 tkr 49,5 tkr 
Internräntemetoden 33 % 22 % 

Sammanställningen visar att alt 1 är mest lön
samt i förhållande till att köpa tillverkningen 
enligt Pay-offoch Internräntemetoden samt att 
alt 2 är mest lönsamt enligt Nuvärdesmetoden, 
samtidigt som vi ser att tillverkningskostna
den per detalj är lika stor för båda alternativen 
(1:53 kr) vid årlig tillverkning av 105 000 en
heter. 

o Ta inte för givet att en högt mekaniserad 
metod alltid är den mest lönsamma 

o Beräkna investeringens lönsamhet enligt oli
ka metoder 

o Var noggrann med framtagning av data för 
investeringsberäkningama. Ta med alla 
kostnader. Se tabell 5 

o Bedöm investeringens ekonomiska livslängd 
med hänsyn till investeringsobjekt samt livs
längd för de produkter som ska tillverkas, 
teknisk utveckling etc. Se tabell 6 

o Beakta finansieringsfrågorna vid val av al
ternativ 

o Bedöm säkerheten i utförda kalkyler vid val 
av alternativ. 

I de flesta fall ger pay-off-metoden tillräcklig 
säkerhet. Vid bygginvesteringar eller investe
ringar av större omfattning bör nuvärdesmeto
den eller internräntemetoden användas. 
Följande hemtagningstider kan användas som 
riktlinje: 
o Maskininvesteringar 2-3 år 
o Verktygsinvesteringar 1,5-2 år. 

Hemtagningstid 
Intern
ränta 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ekonomisk livslängd år 

Fig 12:3 Diagram för beräkning 
av internränta 
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Antal 
år 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 20% 25% 30% 

1 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,962 0,855 0,833 0,800 0,769 
2 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756 0,743 0,731 0,694 0,640 0,592 
3 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,579 0,512 0,455 
4 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534 0,482 0,410 0,350 
5 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,402 0,328 0,269 

6 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390 0,335 0,262 0,207 
7 0,721 0,665 0,623 0,583 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,279 0,210 0,159 
8 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,233 0,168 0,123 
9 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243 0,194 0,134 0,094 

10 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,162 0,107 0,073 

11 0,585 0,527 0,475 0,429 0,388 0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178 0,135 0,086 0,056 
12 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152 0,112 0,069 0,043 
13 0,530 0,469 0,416 0,368 0,326 0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163 0,145 0,130 0,093 0,055 0,033 
14 0,505 0,442 0,388 0,340 0,299 0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,078 0,044 0,025 
15 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0,065 0,035 0,020 

Tabell 3 Nuvärdet av 1 kr, som utfaller efter 1-15 år 

Antal 
år 5% 7% 8' 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 20% 25% 30% 

1 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,833 0,800 0,700 
2 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,528 1,440 1,361 
3 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,106 1,952 1,816 
4 3,546 3,465 3,387 3,312 3,240 3,170 3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,589 2,362 2,166 
5 4,329 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 2,991 2,689 2,436 

6 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,326 2,951 2,643 
7 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288 4,160 4,039 3,922 3,605 3,161 2,802 
8 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 5,146 4,968 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 3,837 3,329 2,925 
9 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,031 3,463 3,019 

10 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,389 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,192 3,571 3,092 

11 8,306 7,887 7,500 7,139 6,805 6,495 6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836 4,327 3,656 3,147 
12 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,439 3,725 3,190 
13 9,394 8,853 8,358 7,904 7,487 7,103 6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4,533 3,780 3,223 
14 9,899 9,295 8,745 8,244 7,786 7,367 6,962 6,628 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 4,611 3,824 3,249 
15 10,380 9,712 9,108 8,259 8,061 7,606 7,191 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 4,675 3,859 3,268 

Tabell 4 Summa nuvärde av 1 kr, som utfaller vid slutet av vart och ett av de följande 1-15 åren 

Investeringskostnad - grundvärde Årlig kostnadsförändring 

O Inköpspris 
O Frakter 
O Transportförsäkringar 
O Montage 
O Spånsug 

O Elinstallation 
O Tryckluft 
O Vatten, olja m m 
O Inkömingskostnad 
O Oförutsedda utgifter 

O Arbetskraft 
O Material 
O Energiförbrukning 
O Verktyg 
O Övrigt 

Tabell 5 Att tänka på vid en investering 
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Ekonomisk Avskriv-
Föremål livslängd nings-

i år procent 

1 Byggnader: 
Enbart kroppen och installa

tioner däri 
Fabriksbyggnader 20-30 3,5-5 
Virkestorkar 15-20 5-7 
Virkeslador 15-20 5-7 
Betongplintar 10 10 

2 Värmeanläggningar 15-20 5-7 

3 Elektriska anläggningar 
Motorer 12-15 7-8 
Belysningsinstallationer, 

ledningar 15 7 

4 Banor och transportmedel 
Spår, växlar, vändskivor 20 5 
Hissar 15-20 5-7 
Virkesvagnar för brädgård 

och tork 10 10 
Lastbilar 6-8 12-17 
Truckar 5-7 15-20 
Brädgårdstraktorer 8 12 
Personbilar 4-5 20-25 

5 Bearbetningsmaskiner 
Barkningsanläggningar, 

kompl 5 20 
Flistuggningsmaskiner 5 20 
Sågar, rikthyvlar, plan- och 

flerkuttermaskiner, fräs-
maskiner, stämmaskiner, 
tappmaskiner o dyl 5-10 10-20 

Borr- och slipmaskiner 5-10 10-20 
Putsmaskiner 5-10 10-20 
Svarvar 15 7 
Limhjul och trianglar 20 5 
Fanerpressar 10-15 7-10 
Utrustning för dielektrisk 

limning (HF) 3-5 20-33 

6 Ytbehandlingsmaskiner 5 20 

7 Kontorsinventarier och 
kontorsmaskiner 
Kontorsmöbler 15 7 
Skrivmaskiner 10 10 

Tabell 6 Ekonomiska normtal for en investerings livs
längd. Ofta blir dock den fysiska användningstiden 
betydligt längre 
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Vardagsrationalisering 

Vardagsrationalisering kan sägas vara ett 
samlande namn för all rationaliseringsverk
samhet som går utanför den direkt förhands-
planerade, projektstyrda verksamheten. 
Ansvaret för vardagsrationaliseringar åligger 
inte någon särskild person eller funktion inom 
företaget, utan berör samtliga anställda 
oavsett befattning eller arbetsuppgift. 
Det viktiga i denna rationaliseringsform är att 
tillvarata alla förslag och idéer som kan be
främja företagets effektivitet och personalens 
trygghet. 
E n fömtsättning för en fungerande vardagsra
tionalisering är naturligtvis att det finns öppna 
kommunikationsvägar mellan personalen och 
företagets beslutande organ. Vidare kan ratio
naliseringsandan stimuleras på olika sätt. 
Vardagsrationaliseringen får inte begränsas 
till att gälla något begränsat område, t ex pro
duktionsavdelningen, utan ska omfatta den 
totala funktionen inom företaget. 
Nedan anges några exempel på åtgärder. 

Produktutveckling 
o utformning av produkter, så att befintliga 

maskiner och verktyg kan användas 

o Begränsning av virkesdimensioner för enk
lare lagerhållning och bättre virkesutnji;t-
jande 

o Enhetliga ritningar och skisser avseende 
måttsättning, detaljutformning etc. 

Produktionsstyrning 
o Lättfattlig orderbeskrivning för att förebyg

ga missförstånd 

o Framförhållning av arbetsorder för undvi
kande av onödiga omställningar och avbrott 

O Lönesystem, som stimulerar produktivitet 
och gruppgemenskap. 

Tillverkning 
o Maskinuppställning med lättåtkomliga plat

ser för materialuppställning 

O Hjälputmstning för bekväma arbetsställ
ningar, enkla materialhanteringar 

o Materialställ och uppställningsplatser med 
bestämda förvaringsplatser för respektive 
material 

o Ordning och reda, spillådor, sopcontainers 
etc. 

Personal 
o Tillvaratagande av personella resurser 

o Miljö - säkerhet. 

Hur bedrivs 
vardagsrationaliseringen? 
De flesta träindustrier i vårt land har ingen 
organiserad rationaliseringsverksamhet eller 
personal med denna verksamhet som huvud
syssla, varför det är viktigt att vardagsrationa
liseringen fungerar. 
Personalen på "golvet" har ofta många bra 
idéer och förslag till förbättringar. 
Tyvärr hör man ofta följande argument från 
arbetarsidan till varför förslag inte förs fram: 
o "Felet är att förslaget kommer från oss, vi 

anses bara gnälla och ställa krav" 
o "Prestige av vem som är pappa till för

ändringar". 

Detta kan vara symtom på att kommunika-
tionema inte är bra inom företaget. 
Vardagsrationaliseringen kan bedrivas på 
många sätt, här ska beröras ett. 

Förslagsverksamheten 
Förslagsverksamheten går ut på att vem som 
helst, oavsett tjänsteställning, får lämna in för-
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slag till förändringar och förbättringar om all
ting som rör företagets verksamhet. 
Inkomna förslag utvärderas av en partssam
mansatt kommitté. Vid detta tillfälle kan 
förslagsställaren vara anonym. 
Kommittén har till uppgift att undersöka för
slagets värde för företaget samt bedöma den 
belöning, som ska utgå till förslagsställaren. 

Hur kan förslagskommittén se ut? 

o Det lilla företaget 
- 1 representant för företaget 
- 2 representanter för de anställda. 

o Det stora företaget 
- 2 representanter för företaget 
- 2 representanter för arbetarsidan 
- 2 representanter för tjänstemannasidan. 

Denna form av verksamhet måste vara organi
serad och följa i förväg uppsatta riktlinjer. 

Belöning bör utgå efter två bedömnings
grunder: 

1. Förslag där besparingen kan beräknas i 
kronor. 
Belöning = 50 % av (årlig besparing minus 
kostnad för genomförandet). 

2. Förslag som bedöms ha ett värde för företa
get, men besparingarna är svåra att beräk
na eller värdet kan inte direkt översättas i 
ekonomiska tal. 

Förslagen bedöms efter en bestämd poäng
skala. Den sammanlagda poängsumman avgör 
belöningens storlek. 

Följande värderingar bör göras: 

o Förslagets ekonomiska värde 

o Förslagets tekniska värde 

o Förslagets nyhetsvärde 

o Förslagets miljö- och säkerhetstekniska 
värde. 

Förslagsverksamheten kan, rätt behandlad, 
medföra en mängd värdefulla förslag. Det är 
därför viktigt att de anställda känner att det 
lönar sig att lämna in förslag. 
Ge hellre belöning även i tveksamma fall än att 
någon ska känna sig besviken! 
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Organisation - Ansvar och | ^ 
befogenheter -L X 
Ett företag kan omfatta en mängd olika områ
den och verksamhetens inriktning kan variera, 
t ex att: 
o Sälja idéer 
o Producera varor 
o Marknadsföra och sälja varor 
o Legotillverka 
o Sälja tjänster. 

Oavsett inriktning hos det enskilda företaget 
är de alla en byggsten i det samhälle där vi bor: 
o Stat och kommun kan inte existera utan in

komster genom beskattning 
0 De anställda med familjer får sin utkomst 

genom företagen. 

1 stort kan sägas att hela samhällets fortlevnad 
beror på att de enskilda företagen skapar re
surser för fortsatt utveckling genom skapande 
av sysselsättning, nyinvesteringar, genom av
kastning på ekonomiskt bärkraftiga industrier 
etc. 
Detta kapitel ger exempel på vilka olika ftink-
tioner som finns i företagen, livsnödvändiga 
samband samt områden där effektiviserings-
insatser bör göras. 

Företagets olika 
funktioner 
Det finns en mängd olika krav och behov som 
måste tillgodoses inom ett företag: 
o Löner ska utbetalas 
o Skatter ska redovisas 
o De som satsat kapital i företaget ska ha en 

skälig avkastning 
o Nya produkter ska utvecklas och marknads

föras 
o Order ska komma in och säkra sysselsätt

ningen 
o Kunderna ska ha sina varor i rätt tid 
o De anställda ska inte behöva riskera sin häl

sa genom skador 

o Ägaren ska få sin utkomst genom företaget, 
etc. 

Inte något av dessa resultat uppstår av sig 
självt. Inte heller kan varierande krav eller 
behov tillgodoses var för sig. Ska allt ftmgera 
samtidigt måste alla anpassa sig till varandra. 
Om en verksamhet ska bedrivas ändamålsen
ligt måste en styrning finnas, vilket är likty
digt med företagsledning. Detta betyder att: 
o Ansvar och initiativ måste tas för att företa

get ska drivas i enlighet med den uppgjorda 
målsättningen 

o Att direktiv åt tillverknings-, försäljnings-
och ekonomifunktionerna måste lämnas med 
hänsyn till de resultat som förväntas uppnås 

o Att samordning mellan olika verksamhets
grenar måste åstadkommas 

o Att företagets produkter måste förbättras och 
nya utvecklas. 

Samma gäller i princip för alla befattningar i 
ansvarsställning. 
E n av grundförutsättningarna för att företaget 
ska fungera är att rätt antal medarbetare med 
rätta kvalifikationer finns i företagets organi
sation. 

Faktorer som inverkar på 
organisationens utformning 
o Företagets storlek 

o Produkttyper 

o Tillverkningens art 

o Förhållandet arbetskostnad/material 

o Försäljningens art. 

Av ovanstående exempel förstår vi att det inte 
finns någon universalmetod för hur en organi
sation ska se ut. 
Varje företag måste organiseras med hänsyn till 
dess speciella förutsättningar och särdrag! 
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De tre traditionella 
organisations
modellerna 
Det får ses som rimligt att betrakta funktionell 
organisation och linjeorganisation som teore
tiska konstruktioner, som aldrig i sin helhet 
kan tillämpas i verkligheten. 
Istället har de två modellema använts i kon-
stmktionen av den mera allmänt accepterade 
linje-stabsorganisationen. 

Funktionell organisation 

Arbets ledare Arbets ledare Arbets ledare 
1 2 3 

Arbetsledare med specialområde 

Linjeorganisation 

Arbetsledare 
1 

Avd-chef 

Arbets ledare 
2 

1 

Arbets ledare 
3 

åååi ååiå i666 
Arbetsledare allround 

Linje-Stabsorganisation 

Avd-chet 

<onstruKtor Prod-tekniker 

Art jets ledare 
1 

Arbetsledare Arbetsledare 
3 

_ J . I I I I . I I 

En chef med utnyttjande av experter 

Order Service L H Arbetare 

Fig 14:1 Organisationsmodeller 
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I linje-stabsorganisationen har varje anställd 
endast en chef med rätt att ge order. Däremot 
finns en samling experter - staber - vilka ej 
har direkt orderrätt. Expertema ger råd och 
service till linjeenhetema, som direkt leder och 
ger order. 

Grovt förenklat kan vi säga att linjen är verk
staden medan staben är kontoret. Självfallet 
beror indelningen i linje och stab på företagets 
mål. Planerare och ordermottagare är typiska 
linjemän, fastän de hör hemma på kontoret. 
I många fall kan det vara svårt att avgöra om 
en viss befattning är linje- eller stabsbefatt
ning. Ibland är befattningen en blandning, t ex 
en inköpare som gör vissa direkta inköp men 
även bistår produktionen med råd beträffande 
dess inköp. 

I en del av våra större företag förekommer en 
organisation uppdelad i divisioner. Olika enhe
ter, uppdelade efter exempelvis produktslag, 
fungerar då självständigt men utnyttjar ge
mensamma funktioner som produktionsteknik 
m m. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi genom 
organistionsplanen försöker ange företagets 
subordinationsstruktur-vem är överordnad, 
vem är underordnad, vem bestämmer och har 
ansvar, vem ger råd? Organisationsplanen vi
sar även i grova drag arbetsfördelningen i före
taget. 

Produktionstekniken handhas oftast inom trä
industrin av personer som SEuntidigt har andra 
uppgifter att fiillfölja. Produktionstekniken 
kan vara delad på olika befattningar, den är 
sällan en egen funktion. Här blir det ofta en 
anpassning utifrån personemas kunskaper. 

I följande exempel visas en variant för vardera 
det stora och det lilla företaget. Se fig 14:2 och 
fig 14:3. 

Dessa exempel är egentligen samma organisa
tion, fast de representerar kanske ji;terlighe-
tema i företagsstorlek. 

E n vanlig föreställning är att ett företag inte 
behöver någon organisation om det bara är be
mannat med rätt personal. Detta stämmer bra 
på många små företag där arbetsfördelningen 
ofta sköts helt informellt av ett fåtal väl sam
mansvetsade personer. I realiteten är detta en 
informell organisation. 

På större företag är det däremot nödvändigt att 
organisera arbetet mera formellt, därför att 
verksamheten är betydligt svårare att över-



Fig 14:2 Stort företag 
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Fig 14:3 Litet företag 
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blicka och den enskilde personen kan inte av
göra var han bäst behövs, eller vilka problem 
som för tillfållet måste prioriteras, om inte 
gränser för vars och ens ansvarsområde klar
läggs. 

Fundera över sambandet mellan företagets oli
ka funktioner utifrån följande exempel: 
o En försäljare har fått en "jättefin" idé om ett 

modulsystem för sängkammarinredning. 
"Det är bara att sätta igång tillverkningen, 
jag kan sälja hur mycket som helst". Under 
armen har han några egenhändigt gjorda 
skisser. 
Hur går vi tillväga? 

o Ett husföretag behöver sänka sin leveranstid 
från order till leverans från 10 till 6 veckor 
för att tillfredsställa marknaden. Hustyper
na är inte standardiserade utan kunden be
stämmer själv till stor del detaljutformning
en. 
- Vilka funktioner berörs? 
- Hur går vi tillväga? 

Ansvar och 
befogenheter 
Vem fattar beslut om vad som ska tillverkas i 
snickeriet? Vem bestämmer hur tillverkningen 
ska gå till? Vem bestämmer vilken maskin vi 
ska köpa osv? Brist på styrning och samord
ning i dessa och liknande frågor kan förorsaka 
stora störningar inom organisationen och med
föra att målet för verksamheten inte uppnås i 
så hög grad som skulle kunna vara fallet. 
För att lösa den här frågan använder man sig 
av begreppen ansvar och befogenhet. 
Detta kan beskrivas på följande sätt: 
När arbetet i det lilla företaget inte längre kan 
utföras av företagaren själv, måste han anlita 
en eller flera medhjälpare. Han gör nu en £U--
betsfördelning mellan sig själv och medhjälpar
na. 
Arbetsgivaren kan då överlämna endast rutin
uppgifter åt medhjälparen eller också kan han 
in i minsta detalj planera och beskriva dennes 
arbetsuppgifter. Medhjälparen får då inte själv 
besluta någonting i samband med sitt arbete 
och saknar därmed befogenhet, dvs rätt att fat
ta beslut. 

En anställd måste, för att rätt kunna utnyttja 
de resurser som ställts till hans förfogande, 
kunna ta egna initiativ. I praktiken förekom

mer det alltid situationer som ej kunnat förut
ses. Därför måste den anställde ha vissa befo
genheter. 

I samband med arbetsfördelning överlåts befo
genheter. E n arbetsledare kan ge en arbetare 
befogenheter att begagna vissa maskiner och 
erforderligt material för att fi-amställa en be
stämd produkt. 
När befogenheten delegeras sker detta prak
tiskt taget aldrig utan att vissa skyldigheter 
knyts till de överlåtna befogenheterna. Medar
betare som fått befogenheter delegerade på sig 
och som accepterat dessa, har i regel också ta
git på sig skyldigheten att utföra de arbetsupp
gifter, som föranlett befogenheten. De har tagit 
på sig ett ansvar. Vilja och förmåga att accepte
ra en befogenhet och de skyldigheter som häng
er samman därmed är nödvändiga förutsätt
ningar för att en befogenhetsfördelning ska 
kunna göras. 

Den som ger befogenheter måste alltid förvissa 
sig om att befattningshavaren har de kunska
per som behövs för att kunna fullgöra sina upp
gifter. 

Produktionsteknikemas ansvarsområde om
fattar funktionsmässigt oftast: 
o Beredning 
o Arbetsstudier 
o Förkalkyler 
o Verktyg, maskiner. 

För att man ska få en mera detaljerad bild av 
en befattningshavares arbetsuppgifter fordras 
att en befattningsbeskrivning görs. I denna an
ges, förutom de arbetsuppgifter som åligger be
fattningshavaren, även hans befogenheter och 
ansvar. Befattningsbeskrivningen är ett nöd
vändigt komplement till organisationsplanen. 
Befattningsbeskrivningen kan naturligtvis ut
formas på olika sätt och i praktiken finns flera 
olika typer. 
E n befattningsbeskrivning bör innehålla t ex 
följande uppgifber: 
o Befattningskategori, t ex arbetsstudietekni-

ker 
o Vem befattningen sorterar under, t ex pro

duktionschef 
o Vilka medarbetare som direkt sorterar under 

befattningshavaren 
o Vilka andra resurser som befattningshava

ren disponerar över, ansvar för sitt arbete, 
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exempelvis maskiner och dylik utrustning 
o Inom vilken kostnadsnivå som befattnings

havaren själv får besluta (t ex upp till 3 000 
kr) 

o Arbetsuppgifter inom eget arbetsområde (s k 
operativa arbetsuppgifter) t ex ansvar för att 
närvarokort och arbetskort blir kontrollerade 

o Service och/eller rådgivande uppgifter (med 
uppgifter om vilka enheter inom företaget 
som är mottagare) t ex behjälplig vid bered
ning, kalkylering 

o Medverkan i permanenta kommittéer, t ex 
planeringsmöte 

o Generella befogenheter för ifrågavarande be
fattningskategori 

o Syfte med befattningen. 

Följande exempel utgör ett förslag till upplägg
ning på en befattningsbeskrivning för arbetsle
dare. 

Gå igenom befattningsbeskrivningen och kom
plettera med de uppgifter som ni tycker bör 
vara med. Gör därefter ett förslag på en befatt
ningsbeskrivning för en arbetsstudietekniker. 

Exempel-
Befattning: 
Arbetsledare 
Maskinavd. 
Fastställd av: 
Datum: 

Befattningsbeskrivning 1981-02-01 
1. Huvuduppgift 

Att leda och fördela arbeten i maskinavdel
ningen gentemot uppgjord tillverknings-
plan. Att svara för att personalsituationen 
kortsiktigt täcker behovet. Kvalitetskon
troll. 

2. Organisations förhållande 
Direkt underställd produktionschefen. 

3. Ansvar och befogenheter 
Ansvarar för att förbrukningsmaterial inom 
avdelningen såsom lim, slippapper etc sä
kerställs utifrån produktionens behov. Befo
genhet att ensam göra beställningar av för
brukningsmaterial, dock högst för 3 000 lö
per gång. 

4. Samverkan 
Med produktionstekniker i beredningsfrå
gor, kalkylfrågor. 

5. Arbetsuppgifter 
A. Leda och fördela arbetsuppgifter i ma

skinavdelningen. 
B. Se till att detaljplaneringen följs. 
C. Se till att förrådet av förbrukningsmate

rial är komplett och ej överstiger satta 
max-gränser. 

D. Kontrollera närvarokort och kalkyl-
stämplingskort. 

E . Kvalitetskontroll enligt rutin. 
F . Ansvara för att regler och bestämmelser 

rörande arbetsmiljön inom maskinavdel
ningen följs. 

157 



Lagar och avtal 
Det finns idag en mängd lagar och avtal som 
reglerar verksamheten i våra företag. Detta 
gäller inte minst förhållandet mellan arbets
givare och de anställda samt deras organisa
tioner. Eftersom dessa regler i många avseen
den är komplicerade ger såväl arbetsgivar-
förbund som fackförbund -1 ex Träindustri
förbundet och Träindustriarbetareförbundet -
genom experter på olika områden och regionala 
ombudsmän, service i form av rådgivning och 
hjälp vid förhandlingar till sina respektive 
medlemmar. 

Med hänsyn till omfattningen av de lagar och 
avtal som reglerar förhållandet mellan arbets
givare och arbetstagare kan här endast ges en 
översiktlig redovisning av dessa. För närmare 
information hänvisas dels till de aktuella lag-
och avtalstexterna och dels till det rikhaltiga 
kommenterande material i form av broschyrer, 
cirkulär m m som utges av arbetsmarknadens 
organisationer. 

Följande lagar och avtal är i första hand 
aktuella för dem som är verksamma inom den 
träbearbetande industrin. 

Lagar 
Lagen om medbestämmande (MBL) 
Lagen om medbestämmande innehåller en 
mängd regler som i huvudsak rör förhållandet 
mellan företaget såsom arbetsgivare och de 
anställdas fackliga organisationer. Lagen är en 
s k ramlagstiftning, som förutsätter att arbets
marknadens parter genom kollektivavtal, t ex 
utvecklingsavtalet och arbetsmiljöavtalet, när
mare bestämmer om arbetstagarnas medinfly-
tande. 

MBL reglerar följande områden: 
o Föreningsrätt 
o Förhandlingsrätt 
o Rätt till information 
o Kollektivavtal 
o Medbestämmanderätt 
o Tolkning av avtal 
o Facklig vetorätt 
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o Fredsplikt 
o Medling 
o Skadestånd 
o Tvister. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) 
Anställningsskyddslagens huvudsakliga syfte 
är att ge den anställde ett starkt socialt skydd i 
anställningen. LAS reglerar bl a följande: 
o Uppsägningsgrunder 
o Uppsägningstid 
o Uppsägningslön och permitteringslön 
o Turordningen vid uppsägning och permitte-

ring 
o Företrädesrätt till återanställning 
o Varsel och överläggning 
o Anställningsskyddet vid tvist. 

Lagen om facklig förtroendeman 
Förtroendemannalagen reglerar den fackliga 
verksamheten och omfattar bl a följande: 
o Rätten att ftillgöra fackligt uppdrag 
o Rätten till ledighet och ersättning samt 

omfattningen av dessa 
o Överläggningsskyldighet 
o Förstärkt anställningsskydd 
o Tolkningsföreträde 
o Förhandlingsordning. 

Arbetsmiljölagen (AML) 
All verksamhet, där arbetstagare utför arbete 
för arbetsgivares räkning, omfattas av arbets
miljölagen tillsammans med de föreskrifter och 
anvisningar som utfärdas av Arbetarskydds
styrelsen. Huvudansvaret för att AML efter
levs vilar på arbetsgivaren eller den som före
träder arbetsgivaren. 
AML omfattar bl a: 
o Arbetsmiljöns utformning 
o Arbetsgivarens respektive arbetstagarens 

skyldigheter 



o Regler för minderåriga 
o Rätten att avbryta farligt arbete 
o Arbetarskyddsstyrelsens tillsyn 
0 Ansvarsbestämmelser. 

Arbetstidslagen 
1 arbetstidslagen fmns regler för bl a: 
o Ordinarie arbetstid och jourtid 
o Övertid 
o Mertid vid deltidsanställning 
o Anteckningar om jourtid, övertid och mertid 
o Arbetstidens förläggning 
o Straffbestämmelser m m. 

Skadeståndslagen 
Enligt skadeståndslagen har arbetsgivaren 
skadeståndsrättsligt ansvar för samtliga 
anställda. 
Om någon anställd varit vårdslös och där
igenom orsakat en olycka blir arbetsgivaren 
skadeståndsskyldig. 

Ytterligare lagar av intresse i 
sammanhanget är bl a: 
o Semesterlagen 

o Föräldraledighetslagen 

o Studieledighetslagen 

o Jämställdhetslagen 

o Lag om arbetsgivares kvittningsrätt 

o Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 

o Främjandelagen 
o Lag om stjo-elserepresentation för de 

anställda. 

Avtal 
Träindustriavtalet 
Träindustriavtalet är ett kollektivavtal mellan 
arbetsgivarorganisationen Träindustriförbun
det och arbetstagarorganisationen Svenska 
Träindustriarbetareförbundet. Avtalet reglerar 
löner och allmänna anställningsvillkor för 
arbetare samt förhållandet i övrigt mellan 
partema. 

Tjänstemannaavtalet 
Detta är ett kollektivavtal mellan Träindustri
förbundet å ena sidan och Svenska Industri-
tjänstemannaforbundet, Sveriges Arbetsledare-
förbund och Civilingenjörsförbundet å den and
ra. Avtalet reglerar anställningsvillkor för be
rörda kategorier samt förhållandet i övrigt 
mellan partema. 

U tvecklingsavtalet 
1 utvecklingsavtalet behandlas tre utvecklings
områden, nämligen: 
o Arbetsorganisation 
o Teknisk utveckling 
o Företagets ekonomi och resursfrågor. 

Därtill ges regler för medbestämmandeformer, 
kontaktombud i mindre företag, facklig infor
mation på betald arbetstid, samarbete i koncer
ner, arbetstagarkonsulter, arbetslivsforskning 
m m. 

Arbetsmiljöavtalet 
Huvudtanken med arbetsmiljöavtalet är att ar
betsgivare och arbetstagare ska samverka för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. I 
avtalet finns bl a regler för: 
o Skyddskommitténs sammansättning, upp

gifter, arbetsformer och befogenheter 
o Skyddsombudens och huvudskyddsombudens 

uppgifter och rättigheter. 
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Litteraturförteckning 
Allmän litteratur 
Arbetsstadier, begrepp och metoder. S-Å Johansson 
Aldusserien, Stockholm 

Arbetsstadier i produktionen. Åke Grahn, Klas Mellander 
Liber läromedel, Stockholm 

Arbetsatformning och arbetsorganisation. Karl-Johan 
Edström 
Natur och Kultur, Stockholm 
Den nya rationaliseringen. 
SAF -SIF -SALF -CF, Stockholm 
Företagsorganisation. Lennart Meynard 
Läromedelsförlaget Akademiförlaget, Stockholm 
Har arbetsstadier en framtid? Gunnarsson 
PA-rådet, Stockholm 
Industriell produktion. Erik Giertz, John Andersson 
Norstedts förlag, Stockholm 
Industriell produktion, kompendium. 
SAF, ALI - RATL Stockholm 
Produktionsadministration. Stig-Ame Mattsson 
Studentlitteratur, Lund 

Produktionsekonomi. Andersson, Bjerke, Fämström 
Almqvist & Wiksell, Stockholm 
Produktionsledning. Sören Sjölander 
Liber läromedel, Stockholm 
Produktionsplanering, kompendium. 
SIFU, Stockholm 
Produktionsrationalisering, kompendium. 
SIFU, Stockholm 

Annorlunda fabriker. Stefan Agurén, Jan Edgren 
SAF, Stockholm 

Förenklad systematisk lokalplanläggning. 
SR, Stockholm 

Nätplaneringens grunder. Hunter Mabon 
M och B fackboksförlaget AB (Akademilitteratur), 
Stockholm 

Investeringsbedömning-en introduktion. Birger Ljung 
Akademilitteratur, Stockholm 
Investeringskalkylering, kompendium. 
TIF-U AB, Nässjö. 

Maskiner, verktyg, styrutrustning 
Maskiner och verktyg. 
Teknologisk Institut, Tåstrup Danmark 
Maskinarbete (2 band). 
Utbildningsförlaget, Stockholm 

Träteknik: Modern teknik for träbearbetning, kompen
dium. 
SIFU, Stockholm 

Kompendium i verktygsteknik. Kurt Frei 
Erik Dahlbergs-Gymnasiet, Jönköping 
Teknologi des Holzes und der Holzwerksstoffe von Dr-Ing 
Franz Kollman (2 band). 
(Kan lånas på högskolomas samt STFLs bibliotek), 
Stockholm 

Wood machining Process. Peter Kock 
(STFI:s bibliotek), Stockholm 
Maschinen und Maschinenstrassen in der Holzindustrie. 
DRW - Verlags - GMBH, Stuttgart 
Technologie Holz. 
DRW - Verlag Weinbrenner - KG 
Stuttgart 
Ytbehandling - Trä, kompendium. 
SIFU, Stockholm 

Publikationer från TräteknikCentrum, Jönköping 
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar (se resp. kapitel). 
Informationsmaterial från respektive maskinleverantör. 
Kompendier för praktisk yrkesutbildning. 
Libers Förlag, Stockholm 
O Maskinarbete 1 
O Maskinarbete 2 
O Maskinarbetes 
O Allmän maskinkunskap 
O Allmänna skyddsåtgärder 
O Limning och fanering 
O Skötsel av maskiner och maskinverktyg 

Respektive robottillverkares information. 

Rapport 1981:2 kapitel Industrirobotar 
TransportforskningsKommissionen TFK, Stockholm 
Undersökning av möjligheter att använda industrirobotar 
for vissa träbearbetningsoperationer. 
TräteknikCentrum, Stockholm 

Robotics in practice. Joe E Engelberger IFS Ltd, England 

Bland robottidskriftema ger månatliga The Industrial 
Robot (också från IFS Ltd) information om nya robotar 
och tillämpningar, en del forskningsresultat och samman
drag av aktuella robotartiklar i andra publikationer. 

Motsvarande amerikanska tidskrift heter Robotics Today 
och utges av SME i Dearborn, Michigan. 
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Litteraturförteckning för yrkesutbildningsändamål. TIF, 
Stockholm 

Transport och materialhantering 
Handbok materialhantering TFK Rapport 1981:2. 
TransportforskningsKommissionen, Stockholm 
Materialhantering, I, II och III. 
Atlet, Mölnlycke 
Mekanförbundets litteratur i ämnet. 
Mekanförbundets "räknesnurra" för lagerstorleksberäk-
ning. 
Truck- och materialhanteringstillverkares informations
material. 
Intern transport og materialhåndtering i trseindustrien II 
+ Bilagssamling. 
Teknologisk Institut, Tåstrup, Danmark. 

Arbetsmiljö - Yttre miljö 
Arbetarskyddsstyrelsens (ASS) anvisningar och föreskrif
ter täcker in ett brett fålt av regler på arbetsmiljöns områ
de och kan köpas från Liber Förlag, Vällingby. ASS ger 
årligen ut en trycksakskatalog, som kan rekvireras gratis 
därifrån. 

Ergonomi 
Ergonomisk minneslista. PA-rådet, Stockholm 
Ergonomi. Ingemar Eile, Liber läromedel, Malmö 
Handbok i ergonomi. G Luthman m fl, Almqvist & Wik-
sell, Stockholm 
Ergonomi, Vidareutbildningsmaterial från Arbetar
skyddsnämnden, Stockholm 
Bättre Arbetsplatser i Träindustrin. Träindustriförbun
det, Stockholm 

Belysning 
Belysning och belysningsplanering. ADI176. Arbetar
skyddsstyrelsen, Stockholm 
Bra belysning på jobbet. Arbetarskyddsfonden, Stockholm 

Arbete och belysning. Hultgren-Ottosson, 
SAF, Stockholm 
Belysning inomhus - riktlinjer och rekommendationer. 
Ljuskultur, Stockholm 
God belysning, en introduktion i belysningskunskap. Ljus
kultur, Stockholm 
Belysning, Vidareutbildningsmaterial från Arbetar
skyddsnämnden, Stockholm 

Buller 
Bullerbekämpning-principer och tillämpning. Arbetar
skyddsfonden, Stockholm 
Bullerbekämpning-Träindustrin. Träindustriförbundet, 
Stockholm 
Buller och bullerbekämpning, H3. Arbetarskyddsstyrel
sen, Stockholm 
Träbranschemas Ergonomigrupps meddelanden nr 3,4, 
6, 7,13,14. 

Luftbehandling-Ventilation 
Träbranschemas Ergonomigrupps meddelanden nr 2,5, 
8,10,15,16. 
Ventilation i verkstäder, handbok för beställare. Verkstä
demas förlag, Katrineholm 

Luftföroreningar i arbetslokaler. Arbetarskyddsfonden, 
Stockholm 
Meddelanden från TräteknikCentmm, Jönköping 

Tekniskt arbetarskydd 
Tekniskt arbetarskydd. Paulsson-Springfeldt, Studentlit
teratur, Lund 

Personlig skyddsutrustning 
Tekniskt arbetarskydd. Paulsson-Springfeldt, Studentlit
teratur, Lund 
Broschyrer och kataloger från företag som säljer personlig 
skyddsutrustning. 
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Trätel<nikCentrum 
Wood Tfechnology Centre of Sweden 
TräteknikCentrum (TTC) har t i l l uppgift att 
finansiera, initiera, planera och genomföra 
träteknisk forskning i Sverige. TTCs huvud
män är dels den trämekaniska industrin 
(sågverk, möbler, snickerier, trähus, trä
fiberskivor, spånskivor och pljrwood) samlad 
i Stiftelsen Svensk Träteknisk Forskning, 
dels Styrelsen för teknisk utveckling. 
TräteknikCentrum arbetar med egna, sam
verkande och utomstående resurser. De 
egna resurserna är TTC kansli i Stockholm, 
TTC Skellefteå och TTC Jönköping. Samver
kande resurser är Svenska Träforskings-
institutet, Stockholm och Träinformation 
AB, Stockholm. Utomstående resurser som 
anlitas är bl a universitet, tekniska högsko
lor och konsulenter. 

Postadress 
Box 26002 
S-100 41 Stockholm 
Sweden 
Gatuadress 
Drottning Kristinas väg 69 B 
Telefon 
08/23 15 25 

Träindustriförbundets 
UtvecklingsAB 
Träindustriförbundets Utvecklings AB (Tif-U) 
bedriver konsult- och utvecklingsverksam
het inom områdena teknik, ekonomi och 
marknadsföring. Dessutom bedriver företa
get en omfattande kursverksamhet. Trä
industriförbundets Utvecklings AB ägs av 
branschens företag genom Träindustriför
bundet. Verksamheten bedrivs med huvud
kontor i Stockholm och konsultavdelning i 
Nässjö. Uppdragen sker på självkostnads-
basis. 

Postadress 
Box 14033 
S-104 40 Stockholm 
Sweden 
Gatuadress 
Kaptensgatan 15,1 tr 
Telefon 
08/63 07 00 


	Produktionsteknisk handbok
	Produktionsteknisk handbok Trä

