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Sammanfattning 

Det finns två stationer på Boxholm Stål AB med produktionssågar. Den ena är en 

bandsåg och två fasmaskiner med hanteringsutrustning för transport mellan såg och fasar 

samt en automatisk buntmaskin. Fasarna på den stationen är utslitna och håller inte de 

toleranser som Boxholm Stål AB har på sina produkter. En önskan att kunna planfräsa 

ändarna har också tillkommit vilket utrustningen i dagsläget inte klarar av. Det innebär att 

fasarna ska bytas ut. En utredning av vilka företag som kan leverera utrustning med önskad 

kravspecifikation har gjorts samt ett kostnadsförslag har inhämtats. Den andra stationen är 

en klingkap från början av 80-talet. Även den har fasmaskiner samt hanteringssystem men 

ingen automatisk buntmaskin. Den gamla klingkapen är utsliten och måste därför bytas ut. 

Säljare för olika sågar har kontaktas för att undersöka vilka som kan leverera en såg med 

önskad kravspecifikation. Tre säljare har träffats och samtliga har förslag på sågar som 

klarar de krav som ställts från Boxholm Stål AB. Bara en säljare har lämnat ett 

kostnadsförslag. Utöver det har en klockning av processer på stationen med bandsåg gjorts 

för att kartlägga eventuella flaskhalsar i stationen. Den klockning som hann göras visade 

att hanteringssystemet var ganska bra synkat med ca 30-35 sekunder per process. Det som 

tog längst tid var själva kapningen. Fasmaskinerna skapar en del spånor som sprätter runt 

en del vilket kräver städning. För att underlätta för operatören att städa kan man kapsla in 

fasen med plastduk så spånorna leds ner i spånlådan, lägga mattor eller en glatt beläggning 

på golvet. Mattorna fångar upp spånorna och sen kan mattorna skakas ur i en spånlåda. Ett 

glatt golv gör att spånorna blir lättare att sopa upp men är olämpligt eftersom det 

tillsammans med olja blir mycket halt. 
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Abstract 

There are two stations at Boxholm Stål AB that has production saws. One is a band saw 

and two chamfering machines with handling equipment for transport between the saw and 

chamfering machines, and an automatic bundling machine. The chamfering machines at 

the station are worn out and do not hold the tolerances that Boxholm Stål AB have on their 

products. A wish to be able to face mill ends has also been added as the equipment in the 

current situation cannot perform that operation. This means that the chamfering machines 

will be replaced. An inquiry of companies that can supply equipment with the desired 

specifications has been made and a cost estimate has been obtained. The second station is a 

circular saw from the early 80's. It has chamfering machines and management system but 

no automatic bundling machine. The old circular saw is worn out and must be replaced. 

Salesmen of various saws have been contacted to investigate who can deliver a saw with 

the desired specifications. Three vendors have been met in person and all have suggestions 

for saws that can handle the demands made by Boxholm Stål AB. Only one vendor has 

provided a cost estimate. In addition, a clocking of processes at the station with a band saw 

has been done to identify any bottlenecks in the station. The clocking proved that the 

management system was pretty well in sync with about 30-35 seconds per process. The 

process that took the longest time was the cutting. The chamfering machines create some 

chips that spatter around which require cleaning. To facilitate the operators clean up, you 

can encapsulate the chamfers with plastic sheeting so the chips are led down into the chip 

pan, add carpeting or a smooth coating on the floor. The chips get caught onto the carpet 

and then you may shake off the chips into a chip pan. A smooth floor makes chips easier to 

sweep up but is inappropriate as it together with the oil becomes very slippery. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Boxholm Stål AB är ett företag som tillverkar kalldraget stål i olika dimensioner.  De är 

nordens största producent och lagerhållare av kalldraget stål och levererar till stora delar av 

den svenska och nordiska verkstadsindustrin samt till en del industrier i Europa. Sedan 

2007 ingår de som dotterbolag i Schmolz + Bickenbach-koncernen som har c:a 10 000 

anställda på 5 kontinenter. Boxholm Stål AB har ca 60 anställda. De är certifierade enligt 

kvalitets- (SS-EN ISO 9001 vilket är en del i en serie av standarder för 

kvalitetsledningssystem
1
 och TS 16949 vilket tillsammans med ISO 9001:2008 definierar 

denna tekniska specifikation kvalitetsledningssystemkrav för konstruktion och utveckling 

tillverkning samt när så är tillämpligt installation och service av fordonsrelaterade 

produkter
2
) och miljöledningssystem (ISO 14001 vilket är ett miljöledningssystem som 

hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet
3
) samt arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 

2001:2. Arbetet med att höja nivån på vidareförädling av stänger är ett kontinuerligt arbete 

och ett resultat av att hålla fast vid övertygelsen att hög kvalitet på alla områden lönar sig. 

1.2. Syfte 

Detta examensarbete syftar till att undersöka produktionssågarna och om möjligt 

effektivisera processen. Det har även visat sig att fasningen av stängerna inte håller den 

önskade kvaliteten och därför ska det utredas om fasmaskinerna ska bytas ut samt vilka 

leverantörer som kan leverera utrustning som klarar kraven. En av stationerna har en såg 

som är tekniskt slut. Med tekniskt slut menas att maskinen fortfarande fungerar men det är 

mycket reparationer och underhåll så det är inte försvarbart att behålla den i produktionen. 

Även där ska det utredas vilka leverantörer som kan leverera utrustning med önskad 

kravspecifikation. Till den stationen ska även viss kringutrustning ses över och vid behov 

modifieras för ökad produktion, underlättande för operatören samt ökad kvalitet. 

Ytterligare något som bör utredas är vad som kan göras för att förenkla för operatören att 

vid underhåll städa bort spånor och dylikt då sådant kan störa produktionen och kvaliteten. 

Övriga förslag till förbättringar välkomnas. 

1.3. Metod 

Kravspecifikation sammanställs från de krav Boxholm Stål AB har på sina färdiga 

detaljer vilket mynnar ut i krav på sågarna, fasmaskinerna samt mjuk nedläggning. Även 

en kravspecifikation på underlättandet av spånstädningen sammanställs. Kraven finns 

specificerade i Bilaga 1, 2, 3 och 4. Lämpliga leverantörer hittas via internet och kontakter 

                                                           
1
 Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008) [www] <http://www.sis.se/sociologi-service-

företagsorganisation-och-ledning-och-administration/kvalitet/kvalitetsledning-och-kvalitetssäkring/ss-en-iso-

90012008> 2011-05-17 
2
 Ledningssystem för kvalitet - Särskilda krav vid tillämpning av ISO 9001:2008 för tillverkare av 

fordonskomponenter och reservdelar (ISO/TS 16949:2009 IDT) [www] < http://www.sis.se/sociologi-service-

företagsorganisation-och-ledning-och-administration/kvalitet/kvalitetsledning-och-kvalitetssäkring/sis-iso-ts-

169492009> 2011-05-17 
3
 Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO 14001:2004) [www] < http://www.sis.se/miljö-och-

hälsoskydd-säkerhet/miljöskydd/miljöledning/ss-en-iso-140012004> 2011-05-17 
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som finns inom företaget. Säljare kontaktas och bjuds in på besök så att de kan se vilka 

förutsättningar och vilken utrustning som är av intresse. Efter besök efterfrågas offerter på 

av dem rekommenderad utrustning. För allmän effektivisering sker tidtagning av varje 

process ingående i kapningsproceduren. Tidtagningen görs manuellt med tidur enligt mall i 

Bilaga 5 och förs in i ett Excel-blad för att ge en överskådlig bild över vad som tar mest tid 

i processen. 5-10 mätomgångar körs.  Därefter kartläggs vilka processer som tar mest tid 

och behöver snabbas upp för vidare bearbetning och effektivisering. Under tiden sker 

funderingar på övriga möjliga förbättringar för både effektiviteten och för att förenkla för 

operatören. 

2. Problemformulering och frågeställningar 

Det finns två stationer med produktionssågar, den ena kallas Behringer och den andra 

kallas för Kaltenbach. Det är de benämningarna som används på Boxholm Stål AB och de 

som används i rapporten för att förklara vilken station som texten syftar på. 

2.1. Behringer 

Fasenheterna på Behringer-stationen är att anse som tekniskt slut och ska bytas ut. 

Fasningarna blir ojämna och inte centrerade vilket spelar dåligt med Boxholm Stål AB:s 

övertygelse att hög kvalitet på alla områden lönar sig. Dessutom finns ett behov av att 

kunna planfräsa ändarna och den möjligheten finns inte i nuvarande fasutrustning. Vilka 

leverantörer har möjlighet att leverera utrustning men önskad specifikation? 

Automatisering handlar mycket om att synkronisera processer så att de sker så snabbt 

som möjligt. Därför behövs en utredning på vad man kan snabba upp och vilka processer 

som är mest tidskrävande. Sågning och fasning sker med optimal skärdata och är på så vis 

redan så snabba de kan bli. Vilka övriga processer kan man snabba upp och klarar 

omkringutrustning att hantera materialet tillräckligt snabbt för att sågar och fasar inte ska 

stå stilla? 

2.2.  Kaltenbach 

Klingkapen på denna station är att anse som tekniskt slut och ska bytas ut. Vilka 

leverantörer kan leverera utrustning med önskad snabbhet, automatisering och kapacitet? 

Kapen måste även vara ganska kompakt då det är 

trångt eftersom befintlig kringutrustning ska behållas i 

den mån det är möjligt. 

Efter fasningen ska stängerna läggas ned i knektar för 

vägning, buntning och transport till hämtläge för 

lagerpersonalen. En knekt är en stålram formad som 

ett U som stängerna landar i för att hålla ihop dem tills 

man buntat ihop stängerna med plåtband, se Figur 1. 

Denna nedläggning är idag ett fall på ca 28 cm för de 

första stängerna och det kan skada stången vilket bör 

undvikas. Vad finns det för möjligheter och varianter på en mjukare nedläggning? 

Figur 1. Knekt 
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2.3. Gemensamma problem 

Skärande bearbetning leder alltid till 

spånor och fasutrustningen är inget 

undantag. Dessa spånor sprätter mycket 

runt fasmaskinerna, se Figur 2. Vad kan 

man göra för att förenkla för operatören att 

städa? 

Upptäcks övriga förbättringar som kan 

snabba upp processen eller underlätta för 

operatören under arbetets gång? 

2.4. Avgränsningar 

Huvudfokus läggs på att undersöka vilka företag som kan leverera utrustning enligt de 

krav som Boxholm Stål AB har på sina produkter samt inhämta kostnadsförslag på dessa 

utrustningar. Detta på både sågar och fasmaskiner med tillhörande ombyggnad. Övriga 

problem såsom mjuk nedläggning och klockning utreds i den mån det finns tid.  

3. Befintlig utrustning 

3.1. Behringer 

I dagsläget finns i denna station 

ett lutande magasin med 

frammatning av ett bestämt antal 

stänger. Frammatningen till sågen 

sker med ett drivet rullband. 

Kaplängden bestäms av ett 

justerbart stopp med nerrampning 

av matningen för ett mjukare 

anslag mot stoppet, detta för att 

spara på stoppet och för att få en 

exaktare mätning. Sågen är en 

Behringer HBP 303N vilket är av 

typen bandsåg. Efter sågen tar ett 

specialbyggt hanteringssytem från 

Imek Hanteringssystem AB hand om stången och transporterar de till fasmaskinerna som 

är bearbetningsenheter av modell Bellows BS2 med hydraulisk frammatning. Följande 

hantering är också specialbyggd av Imek och består av en transportkedja, en automatisk 

buntformare samt en bandmaskin från Signode modell M220-L. Slutligen finns en 

kedjetransportör med våg som transporterar den färdiga bunten till platsen där 

lagerpersonalen tar hand om bunten. 

  

Figur 2. Spånor på golvet 

Figur 3. Översiktsbild Behringer-stationen 
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3.2. Kaltenbach 

På denna station finns ett lutande 

magasin som sköter frammatning 

av stänger. Stängerna matas fram 

en och en och förs fram av en 

påskjutare till stoppet som ställs in 

efter önskad längd på stången. 

Stoppet är stumt och det finns 

ingen nerrampning av matningen 

för ett mjukare anslag av stången. 

Sågen är en klingkap av modell 

Kaltenbach MSK 400 AP. 

Efterföljande hanteringssystem 

och fasningsmaskiner är 

specialtillverkat av F:a 

Nykonstruktioner i Linköping. 

Bandningen sker manuellt precis 

som vägningen. Transporten från 

fasningen till platsen där 

lagerpersonalen plockar buntarna 

sker i knektar som rullar på 

lutande rullbanor. Stängerna faller 

från fasningen ner i knektarna, se 

Figur 5. Transporten tillbaka av 

knektarna sker med en rullbana 

och manuella lyft.  

4. Förslag på lösningar 

4.1. Behringer 

Lösningar till denna station har diskuterats med 

säljare för fasmaskiner och hanteringsutrustningar. 

4.1.1. Säljare för Imek i samarbete med 

Bellows 

Kontakt togs med Imek Hanteringssytem AB 

samt Bellows Automatik - Produkter AB för 

diskussion om olika tänkbara lösningar. Roger 

Sundqvist på Imek gjorde ett besök på Boxholm 

Stål AB för att se vad som var problemet och vilka 

önskemål som fanns på hanteringsutrustningen. 

Figur 6. Bild från Bellows med liknande 

fasutrustning som den som efterfrågats 

Figur 5. Stängerna faller ner i knektarna 

Figur 4. Översiktsbild Kaltenbach-stationen 
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Figur 7. Behringersåg, Bild tagen från 

Behringers hemsida, 

http://catalog.behringersaws.com/item/

circular-cold-saws/hcs/hcs-90?#, 2011-

05-31 

Sven Dahlqvist på Bellows kontaktades för att få förslag på fasmaskiner som klarade de 

önskemål och krav som ställts. Efter att de diskuterat med varandra om hur deras 

maskiner och lösningar ska samarbeta utarbetade de ett kostnadsförslag på vad 

lösningen skulle kosta. Kostnaden slutade på 5,5 miljoner SEK. Detta kostnadsförslag 

finns mer specificerat i Bilaga 6. 

4.1.2. Klockning av processer 

Klockning har gjorts av processerna i Behringer-stationen enligt mallen i Bilaga 3. 

Resultaten redovisas i Bilaga 9. Tabellen visar medelvärdet av 5-10 mätomgångar för 

varje process och material. Grafen åskådliggör tydligare vad det är som tar tid. Där syns 

att det som tar längst tid på det som hunnit klockats är själva kapningen. 

Hanteringsutrustningen är ganska jämnt synkroniserad med en tidsåtgång på ca 30-35 

sekunder per process. 

4.2. Kaltenbach 

För att hitta en lösning på problemet med att sågen är tekniskt slut så träffades säljare från 

två företag som säljer sågar.  

4.2.1. Säljare för Behringer 

Efter ett möte med Ulf Holm, säljare för 

Behringer-sågar, föreslog han på en Behringer 

HCS 90/100 med ett nytt magasin med kapacitet 

upp till 9m. Den har kapacitet att klara de 

dimensioner och längder som Boxholm Stål AB 

har i sitt sortiment enligt de krav som är uppställda. 

Prislappen för såg och magasin är uppskattat till ca 

230 000€. Med dagens (2011-05-24) valutakurs
4
 

blir det ca 2,13 miljoner SEK. Tekniska data för 

sågen presenteras i Bilaga 8. Ett mail från Ulf med prisuppskattning är bifogat i Bilaga 

6. 

4.2.2. Säljare för Kaltenbach 

Trond Hansen, säljare för Kaltenbach-sågar bjöds in 

till ett möte på Boxholm Stål AB. Förslaget från Trond 

var en Kaltenbach MSK 471 vilken klarar kraven från 

Boxholm Stål AB med god marginal. Tekniska data för 

sågen presenteras i Bilaga 7. Han hade även ett förslag 

på en mindre såg som skulle klara kraven. Nackdelen 

är att den inte är lika snabb som MSK 471 men den är 

billigare och lättare att få plats med. Saknar 

prisindikation från Kaltenbach.   

                                                           
4
 Forex [www] <www.forex.se> 2011-05-24 

Figur 8. Kaltenbach MSK 471 NA, Bild 

tagen från Kaltenbachs hemsida, 

http://www.kaltenbach.com/index.php?a

rticle_id=21&itemid=68&clang=0, 2011-

05-31 
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4.2.3. Säljare för Kasto 

Kastos alternativ till sågmaskin är enligt säljare 

Mikael Warström en KASTOspeed C15. I Bilaga 7 

hittas tekniska data för sågen. Kringutrustning som 

finns idag behålls och sågen anpassas till dessa. 

Saknar prisindikation från Kasto. 

4.2.4. Förslag på lösningar till mjuk 

nedläggning av stång 

En lösning på problemet att stängerna blir 

kantstötta är att använda ett band med en 

motor och med hjälp av en optisk givare så 

sänker den bandet till lagom nivå och 

slutligen lägger ner alla stänger i knektarna. 

På så vis blir nedläggningen mjuk och 

stängerna inte kantstötta. Ena sidans 

bandhållare måste vara vikbar för att kunna 

vikas ned så att bunten kan passera till 

vägning och bandning. 

En annan lösning är att ha linjärt ställdon 

med en profil på som fångar upp några 

stänger och sen lägger ner dessa i knektarna 

när det är tillräckligt många stänger så att 

fallet inte blir så högt. Största problemet med 

båda lösningar är bristen på plats.  

Figur 9. KASTOspeed C15, Bild tagen från 

Kastos hemsida, 

http://www.kasto.de/en/products/produkte/

mass_production_circular_saws/kastospee

d_series.html, 2011-05-31 

Figur 10. Principskiss, Band och motor 

Figur 12. Lösning med linjärt ställdon, finns 

vid en annan station på Boxholm Stål AB 

Figur 11. Lösning med band och motor, finns 

vid en annan station på Boxholm Stål AB 

Figur 13. Principskiss, linjärt ställdon 
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4.3. Gemensamma lösningar 

Städning av spånor och skräp på golv och liknande kan underlättas med en 

beläggning på golvet som är hård och glatt. Dock blir sådana beläggningar ofta hala 

så operatören kan halka vilket är olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Mattor som 

fångar upp spånorna som kan plockas upp och skakas ur är också ett alternativ.  

Mer inkapsling av fasmaskinerna är också en lösning vilket skulle innebära att 

spånorna samlas bättre i befintliga spånlådor vilket gör att det är färre spånor som 

hamnar på golvet. Dock får inte kapslingen inte hindra stängerna att komma in i 

fräsarna. Ett förslag är att man hänger dit en gummiduk som stången kan passera 

genom.  
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5. Diskussion och slutsats 

Fasmaskinerna på Behringer-stationen håller inte de krav som Boxholm Stål AB har på 

sina stänger samt att en önskan att kunna planfräsa ändarna på stängerna har tillkommit 

vilket dagens utrustning inte klarar av. Det är även mycket underhåll och övrigt strul med 

fasarna vilket inte är bra ur en produktionsteknisk synpunkt. Av den anledningen har 

Bellows Automatik - Produkter AB kontaktats för att se om de har maskiner med de 

önskade specifikationerna. De hade möjlighet att bygga maskiner som klarar både fasning 

och planfräsning med önskad noggrannhet. Dock måste hanteringen byggas om för att 

kunna använda dessa maskiner så därför kontaktades det företag som byggt dagens 

hanteringssytem, Imek Hanteringssystem AB. En säljare därifrån kom på besök för att se 

hur dagens utrustning ser ut och för att diskutera vad som behövds byggas om. Efter att 

säljarna diskuterat lite med varandra om hur de ska samarbeta för att få ihop önskad 

utrustning fick jag ett kostnadsförslag på 5,5 miljoner SEK där 3,2 miljoner SEK är 

fasenheterna. Detta är ganska mycket pengar och en ekonomisk kalkyl måste göras för att 

se om det är försvarbart. 

Klockningen av processerna visar att kapningen är det som tar mest tid i sågprocessen 

och därmed är den del som skulle behöva en effektivisering. Dock skulle fler material och 

dimensioner klockats. Även fler material som ska fasas skulle klockas för att se om 

fasningen är en trång sektor för vissa dimensioner. Detta skulle ge en mer rättvis bild av 

vad som behöver effektiviseras. Den klockning som gjorts är inte tillräckligt för att se om 

någon del är en begränsande faktor eller om någon process kan snabbas upp. 

Klingkapen på Kaltenbach-stationen ska bytas ut, men kringutrustningen ska behållas. 

Därför har ett antal säljare kontaktats för att se vilka som kan leverera en såg som klarar de 

kraven som finns. De tre säljare som besökt företaget har alla haft en såg som klarar de 

krav som finns på sågen. Dock verkar alla sågar vara lite för stora för att kunna få plats så 

det som krävs är en specialbyggd såg eller en modifierad såg från deras sortiment. Detta 

kostar pengar eftersom det måste modifieras och passas in med befintlig utrustning vilket 

är en komplicerad process. Bara en av de tre säljare som kontaktats har lämnat ett 

kostnadsförslag på ca 2,13 miljoner SEK. Vidare arbete med detta är att försöka få in 

prisförslag från resterande säljare och jämföra samt göra en kalkyl för att komma fram till 

vilken budget som finns för införskaffandet av en ny såg.  

Mjuk nedläggning av stängerna efter fasningen på Kaltenbach-stationen går att lösa 

antingen med band och motorer som sakta sänker banden eftersom stängerna fylls på (se 

Figur 9) eller med ett linjärt ställdon som höjs och fångar upp stängerna. När några stänger 

landat i U-profilen på ställdonet sänks dessa och lägger då ner stängerna i knektarna. 

Nackdelen med band-varianten är att det måste finnas en pelare på var sida i den höjd 

stängerna landar vilken är i vägen för vidare transport till vägning och buntning. Det kan 

lösas med att göra ena sidans bandhållare vikbar. Dock ökar detta komplexiteten och 

därmed priset. Varianten med linjära ställdon har nackdelen att det inte finns så mycket 

plats under rullbanan till knektarna viket kan göra att ställdonet inte kan göras med 

tillräcklig slaglängd så att fallet inte minskas nämnvärt. Lösningen med band och motor är 

den lösning jag tror fungerar bäst med tanke på plats och layout på dagens utrustning.  
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Spånor på golvet är ett ständigt problem. Det finns lite olika lösningar på problemet 

såsom spånskydd, mattor och beläggningar. Beläggningens jobb är att underlätta städandet 

genom att vara glatt så spånorna blir lätta att sopa upp. Dock är ett glatt golv halt vilket 

inte är optimalt ur arbetsmiljösynpunkt då det blir halt om olja spills på det. Eftersom 

stängerna är oljiga från dragningsprocessen är det risken stor för olja på golvet. Tanken 

med mattorna är att spånorna ska fastna på mattan så man kan plocka upp mattan och 

skaka ur den i en skrotlåda. Mattorna får då inte vara för stora och otympliga eftersom 

operatören ska orka lyfta dem enkelt för att det ska underlätta mot dagens städning. 

Ytterligare inkapsling av fasmaskinerna för att fånga upp spånorna och leda ner dem i 

spånlådan är svårt med tanke på att stängerna inte ska hindras att komma in i fasmaskinen. 

Den glatta och hårda beläggningen är direkt olämplig ur arbetsmiljösynpunkt då den 

kommer bli väldigt hal. Vidare arbete med mattor och inkapsling är lite konstruerande av 

inkapslingen samt tester på de båda. Efter detta kan man bedöma om det är en bra lösning 

eller inte. 
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Bilaga 1 – Kravspecifikation Klingkap 

Kravspecifikation Klingkap ”Kaltenbach” 

Kraven på sågen är följande: 

 Klingkap 

 Inget behov av gering 

 Minimal smörjning 

 Längder: 1,5-9m  

 Längdtolerans: ±5mm 

 Kapacitet: 20-105mm solid 

 Runt 

 Fyrkant 

 Sexkant 

 Snabb 

 Självgående 

 Inmatning 

 Kapning 

 Utmatning 
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Bilaga 2 - Kravspecifikation Fasmaskiner 

Kravspecifikation Fasning 

Kraven på fasningen är följande: 

 Fasen ska vara centrerad på stången 

 3 st. vinklar 

 30º 

 45º 

 60º 

 Dimensioner 

20-105 mm 

 Inställbar längd 

 Längden på fasen upp till 10mm 

 Stabil fasenhet 

 Avvikelsen inom en tillverkningspost/batch ska vara minimal 

 Frammatning 

 Kulskruv med servomotor 

 Spåntransportör 

  

 Figur 14. Faslängd 
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Bilaga 3 – Kravspecifikation Mjuk Nedläggning 

Kravspec. Mjuk Nedläggning 

Kraven på nedläggningen är följande: 

 Inga ytdefekter på stången då den läggs ned i knektarna 

 Dimensioner: 

 20-105mm 

 Klara olika profiler: 

 Runt 

 Fyrkant 

 Sexkant 
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Bilaga 4 – Kravspecifikation Spånstädning 

Kravspec. Spånstädning 

Kraven på spånstädningen är följande: 

 Underlätta spånstädning 

 Inga tunga lyft 

 Inte farligt ur arbetsmiljösynpunkt 
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Bilaga 5 – Klockningsmall 

Klockning av processteg 

       Såg: Behringer Material:   

     
Längd:   

       

Process: 

M
atn

in
g av m
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rial till kap

 

K
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n
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g 

Tran
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rt från
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 till fasn
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g 
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) 

Fasn
in

g 

Tran
sp

o
rt till b

u
n
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g 

B
u

n
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Mätomgång 1             

Mätomgång 2             

Mätomgång 3             

Mätomgång 4             

Mätomgång 5             

Mätomgång 6             

Mätomgång 7             

Mätomgång 8             

Mätomgång 9             

Mätomgång 10             

Summa 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Medel 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 
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Bilaga 6 – Kostnadsförslag, Imek och Bellows 

Utdrag av mail från Roger Sundqwist på Imek Hanteringssystem AB 

Hej Jimmy 

Då ändbearbetningsmaskinerna är en stor kostnad, så en prisindikation på ombyggnad av bef. 

Utrustning 

samt komplettering med ny utrustning kommer att hamna på totalt ca 5,5 milj. 

Skickar med Bellows mail. 

Med vänlig hälsning / Best regards 

Roger Sundqwist 
IMEK Hanteringssystem AB 

 

Roger bifogade ett mail från Wolfgang på Bellows Bellows Automatik-Produkter 

AB 

Bifogar en prisindikation för två ändbearbetningsmaskiner. För att kunna göra en bättre bedömning 

av kundens behov behöver vi mer tid och ett fylligare underlag än vi hittills fått. Observera att 

verktyg inte är medräknat och att spindeleffekt och varvtalsområde kan behöva revideras efter en 

grundligare undersökning  

 

Bifogar foton på en ändbearbetningsmaskin i samma storleksklass som vi gjort 

 

Hälsningar 

Wolfgang Dieckhoff 
Bellows Automatik-Produkter AB 

 

 
klar maskin 006.jpg 
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klar maskin 007.jpg 

 

Bifogad prisindikation från Bellows Automatik-Produkter AB 

Prisindikation 84766A 
Vi tackar för Er förfrågan och översänder nedanstående maskinförslag. Denna handling ska inte 

uppfattas som ett anbud utan syftar till att ge Er underlag för er fortsatta bedömning. 

 

Förutsättningar 
För en hanteringsanläggning av stångämnen avsedd för Boxholms Stål ska två identiska 

ändbearbetningsmaskiner köpas in. Maskinerna ska plana och fasa stångändar. Bellows är tillfrågad 

att lämna budgetpris på dessa ändbearbetningsmaskiner senast 28.4.2011 

Stångmaterial obekant 

Stångdimensioner Ø20-105 

Faslängd max 10 mm 

 

Lösningsförslag 
Vi utgår från att bearbetningen kan utföras torrt med specialtillverkade kombinationsverktyg och 

föreslår därför en tvåaxlig (Y, Z) maskin med direktdrivna matningsaxlar via servomotor och 

kulmutterskruv och gejdskydd. Verktygsspindeln drivs av en servomotor med kuggväxel. 

Spindelnos är anpassad för montering av Sandvik Capto snabbväxelfäste för manuellt verktygsbyte 

Maskinpelaren är i svetsat utförande och står på ett svetsat stativ med urtag för spånavgång och 

försedd med spåntransportör. Artikeln matas in i maskinen med befintlig transportör inom +10-+20 

mm från bearbetningsläget. Maskinens arbetscykel startar med att maskinen trycker fram stången 

till bearbetningsläge varefter hydraulisk fastspänning sker i V-block. Styrsystemet består av ett 

apparatskåp innehållande erforderliga kontaktorer, motorskydd, transformator, servon och CNC-

system Sinumerik 840 D Maskinen har skydd på tre sidor mot spån och beröring. Skyddet har en 

öppningsbar dörr försedd med säkerhetsbrytare.  
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Tekniska data 
NC-axlar 

Slaglängd Y-axel............................................ ca 300 mm 

Slaglängd Z-axel............................................ ca 300 mm 

Max matningshastighet.................................. 20 m/min 

Spindel 

Verktygsinfästning ......................................... DIN 2079 frontinspänning 

Infästning verktyg i grundhållare.................... C8 

Spindelmotoreffekt......................................... ca 9 kW 

Varvtalsområde.............................................. 0-3000 v/min 

 

Leveransomfång 
2 st Ändbearbetningsmaskiner 

Huvudbeståndsdelar per maskin: 

1 st Maskinbädd 

i svetsat utförande med skenstyrning, kulmutterskruv och direktdrivning med 

servomotor för Z-axel 

1 st Maskinpelare med Y-slid 

i svetsat utförande med åkvagnar för Z-axel samt skenstyrning. Slid, 

kulmutterskruv och direktdrivning med servomotor för Y-axel 

1 st Spindelenhet C8 

Spindel, lager, spindelhus och drivning via servomotor. Verktygsfäste DIN 

2079-C8 

1 sats Gejdskydd Y, Z 

1 st Fixtur 

Bestående av 

1 st HZS 2111-20 Hydraulisk självcentrerande tvåbackschuck 

4 st Backpar för olika diameterområden 

1 st Hydraulaggregat 

1 st Centralsmörjning 

bestående av nipplar anslutna till gemensam matningsslang för inkoppling till befintligt system. 

1 st Lamelltransportör 

1 st Maskinskydd 

på tre sidor mot spån och beröring. Skyddet har en öppningsbar dörr försedd 

med säkerhetsbrytare 

1 st NC-Styrsystem Sinumerik 840D 

inbyggt i apparatskåp innehållande erforderliga kontaktorer, motorskydd, 

transformator och servon 

 

Övrigt 
1 st Montage i vår verkstad 

1 st FAT 

prov med omfattning enl senare överenskommelse i vår verkstad 

1 st Montage på plats hos kund i Boxholm 

1 st Idrifttagning och intrimning 

1 st SAT 

omfattning enl senare överenskommelse 

1 st Utbildning 

för operatörer och UH-personal 

1 st Dokumentation 

 

Prisindikation 
2 st Ändbearbetningsmaskiner enl ovanstående beskrivning...................ca SEK 3 200 000 
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Vi hoppas att denna prisindikation ska vara intressant och avvaktar Ert besked att gå vidare med en 

grundligare undersökning för anbud med fast pris. 

 

Med vänlig hälsning 
Wolfgang Dieckhoff 
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Bilaga 7 – Tekniska data Sågar 

 

  

Tekniska data, Sågar

Behringer HCS 90
Unit HCS 90 Kommentarer HCS 90

Saw blade diameter min/max mm 285x2,0/360x2,6

Cutting range round mm 10-105

Cutting range square max mm 90x90

Rpm standard min^(-1) 20-250

Cutting speed with max saw blade diameter SFM 74-922 SFM = Surface Feet per Meter

Cutting speed with max saw blade diameter m/min 22-281 Omräknat enl (SFM / 3,281 = m/min)

Driving power kW 15 Frequency regulated

Shortest remaining piece length mm 60

Feeding axis length mm 690 Longer on request

Feeding speed max mm/sec 800

Saw feed mm/sec 0,5-40

Dimension or magazine LxWxH mm 2500x2550x2500

Weight without magazine Tons approx. 2,5

Kaltenbach MSK 471
Unit MSK 471 Kommentarer MSK 471

Saw blade diameter min/max mm 460/470

Cutting range round mm 10-152

Cutting range square max mm 140x140

Rpm standard min^(-1) Ingen uppgift

Cutting speed with max saw blade diameter SFM --------- ---------

Cutting speed with max saw blade diameter m/min 8-150 50-300 Optional

Driving power kW 19 32 Optional

Shortest remaining piece length mm Ingen uppgift

Feeding axis length mm 1200

Feeding speed max mm/sec 1000

Saw feed mm/sec 0-33

Dimension or magazine LxWxH mm 6310x2210x2340

Weight without magazine Tons 4

KASTOspeed C15
Unit KASTOspeed C15 Kommentarer C15

Saw blade diameter min/max mm 360/425/460

Cutting range round mm 20-153

Cutting range square max mm 155x135

Rpm standard min^(-1) Ingen uppgift

Cutting speed with max saw blade diameter SFM ---------

Cutting speed with max saw blade diameter m/min 20-160

Driving power kW 27

Shortest remaining piece length mm 70

Feeding axis length mm Ingen uppgift

Feeding speed max mm/sec Ingen uppgift

Saw feed mm/sec 0,4-18

Dimension or magazine LxWxH mm 1700x2500x2050

Weight without magazine Tons 2,6
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Bilaga 8 – Kostnadsförslag Behringer 

Utdrag av mail från Ulf Holm på Behringer 

Hej 

 

Detta kommer att bli en special Maskin inte enkelt att ge ett pris på grundpriset för en HCS 90/100 är 

Euro 150.000,00 sedan skall styrsystem & resterande elektriska gamla komponenter kopplas in. Detta 

blir oftast ej bra. Jag vill föreslå att Maskin & Magasinet bytes sedan får diskutera utgångssidan hur att 

göra framåt. Maskinen är så snabb så kapaciteten är inte problemet.  

 

Maskin + magasin 9 met. Euro ca 230.000,00 kompl. + montage och frakt 

 

Bästa Hälsningar 

Ulf 
  



  2011-06-20 
 
 

IEI/Linköpings Universitet 

 
L 

Bilaga 9 – Klockningsresultat 

Sammanställning av klockningen, värdena är medelvärden av 5-10 mätomgångar 

 

Graf, tidsåtgång i sekunder beroende på material och dimension (baserat på 

siffrorna ovan) 
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32, 95 runt 09270 33,8 s 79,0 s 34,5 s 34,4 s 125,0 s Tom ruta = ej uppmätt

35 runt 33,6 s 102,0 s 34,5 s

35,48 runt 09270 33,54 75,0 s 34,62 34,2 124,0 s

41,48 runt 42CrMo4mod 33,62 97,0 s 35,16 31,6 124,0 s

51 runt 11SMnPb30+C 33,7 s 36,0 s 27,9 s 10,7 s 24,4 s 116,0 s


