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Förord

Examensarbete utfört av  Simon Israelsson och Sven Landin. Vi har läst industriell

verkstadsteknik på Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Trä är en levande råvara och detta gör trä till ett material med oanade

utvecklingsmöjligheter. Som ett brev på posten ger träet problem som ibland kan vara

svåra att lösa. Produkter som tillverkas i trä är miljövänliga och passar vår tid väldigt

bra, nya miljölagar gör att träprodukter går en ljus framtid tillmötes.

Kvalité har blivit viktigt på alla områden så även på träsidan, gamla metoder prövas på

nytt och utvecklas ständigt för att bättre klara kundernas behov och förväntningar.

Tillverkade produkter ska idag tillfredsställa flera behov bl a funktion, form och

Stjärnsågningen ger en mycket hög kvalitet och högt utbyte, detta talar för vikten av att

utveckla konceptet vidare. Vårt val blev enkelt när vi fick möjlighet att konstruera en

Vi riktar ett varmt tack till de personer nedan som gjort det möjligt för oss att

Kjell Wiklund PrimWood AB

Dick Sandberg PrimWood AB

Rolf  Eriksson Lärare YTH

Vivian Backman Lärare YTH

Personalen Studentservice

Per Holmström Elev dataingenjörslinjen LTU
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Sammanfattning

På uppdrag av PrimWood AB har vi konstruerat en sågbänk som ska användas för att

sönderdela en timmerstock enligt PrimWood-metoden. Kjell Wiklund och Dick

Sandberg som har anknytningar till KTH-Trä leder utvecklingen av konceptet. Målet

med uppgiften är att göra det möjligt för mindre företag och snickerier att investera i en

Utifrån en idé av Wiklund, om hur man enklast sågar enligt PrimWood-metoden har vi

jobbat mot detta mål.

Vi har skissat och ritat på flera förslag och lösningar. Uppgiften har varit komplicerad

på grund av att flera rörliga funktioner ska samverka och de sätt som timret ska

sönderdelas. Ingen liknande anläggning finns, därför innehåller projektet lösningar som

ej tidigare provats.

Vi har  ritat bänken i 3 dimensionell vy för att på ett tydligt sätt kunna visa bänkens

konstruktion. Sönderdelningens olika moment är visade steg för steg. Det finns 42

detaljritningar på bänken, ritningsregister och en struktur över ritningarna.

Bakrund och historia om PrimWood-metoden redovisas enkelt, och även den sågmetod

Tågsjöberg. Anläggning är världens första där PrimWood-metoden

används.
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2 Inledning

1.1 Bakgrund

Examensarbetet ingår som en avslutning i vår utbildning och tanken med

examensarbetet är att vi praktiskt ska använda den kunskap vi fått genom utbildningen.

Vi har själva kontaktat olika företag för att få ett passande uppdrag. De uppdrag som

erbjudits har varit av olika slag och vi har försökt att välja ett examensjobb som skulle

passa oss båda. Vi har båda jobbat i företag med inriktning mot produkter i skogen

därför blev vi båda intresserade av detta examensarbete.

Genom tidigare kontakter med Kjell Wiklund kände vi till hans engagemang i

utvecklingsarbetet av Primwood-metoden. Wiklund jobbar för  utvecklingsbolaget

PrimWood AB, som har patent på metoden. En träff med honom skedde första gången

december 1999.  Stjärnsågningens viktiga moment och egenskaper gicks igenom och

Wiklund  presenterade sitt  nya sågsätt och redogjorde de önskemål som han ville ha. Vi

fick broschyrer och material om metoden och den doktorsavhandling Dick Sandberg

KTH gjort om ämnet.

Utifrån dessa  kriterier har vårt projekt framskridit efter Wiklunds råd och godkännande.
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1.2  Syfte

Vårt uppdrag blev att konstruera en enkel sågbänk på ett sådant sätt att en timmerstock

kan spännas fast och sågas i rektanglar och trekanter. Bänkens funktioner ska också

göra det möjligt att variera de sågade bitarnas dimensioner.

Projektet började med en enkel skiss (bild 1) som beskriver sågsättet.

Krav och målsättning med sågbänken var följande:

• Sågbänken ska klara stockar med längder mellan 2,5-4,5 meter

• Stockdiameter mellan 27-45 cm.

• Vikten på de största stockarna ca 550 kg.

• Vinkling av bänken  +30° och –30° för att virket ska kunna sågas i trekanter. Denna

vinkling måste göras exakt för att trekanterna ska bli dimensionsriktiga.

• Bitarnas tjocklek ska kunna varieras  för att få bästa utbyte.

•  Manuell och automatisk styrningen av bänkens funktioner.

• Produktionskapacitet ca 10 stockar i timmen

Bild 1  Principskiss för stjärnsågning enligt den modell som ligger till grund för

examensarbetet.
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1.4 Avgränsningar

Ett projekt som det här kan bli nästan hur stort som helst, därför måste det göras

avgränsningar i vad som skall ingå.

Bänkens undre del består av ett chassi som ska monteras på en åkvagn. Denna åkvagn

löper efter en skena som är monterad i golvet. Skenan och åkvagnens utförande finns i

en mängd olika varianter. Vi har valt att inte ta med den delen i rapporten.

Ett förslag  i form av idéer och ritningar på en kombinerad inmatning med stockriktare

skall tas fram. Vissa detaljritningar kan beroende av tidstillgång utelämnas.

Det kommer även att behövas en anordning som tar emot biten som sågats loss. Det är

en detalj som lämpligast provas ut på den färdiga anläggningen.

Styrning av hydraulik och elinstallation hör inte till vårt område, därför är det helt

Ett prisindikation för tillverkningen av den första prototypen kan av naturliga skäl ej tas

fram då vi inte vet vad som skall ingå i den färdiga anläggningen.
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1.5 Historik

Att ta fram virke med stående årsringar  är ett urgammalt sätt att sönderdela stocken på.

Ett tidigt exempel på användning av virke med stående årsringar är bordläggningen på

medeltida båtar. Ett annat exempel på tidiga användningsområden är musikinstrument

Problemet med hela proceduren är att det har varit tekniskt komplicerat att framställa

virke med stående årsringar och därigenom har virket fått ett mycket högt pris vilket gör

att användningsområdet har varit mycket begränsat.

Fördelen med att såga på detta speciella sätt är att man får fram ett material med mycket

hög kvalitet som inte spricker, vrider eller kupar sig. Märgen och den omkringliggande

juvenila veden (juvenil ved är de 10 till 20 närmaste årsringarna kring märgen) i stocken

vill man absolut inte få med i det utsågade virket. Det är den som gör att materialet

spricker och vrider sig när det torkar. När det är stående årsringar kan materialet klassas

till en högre kvalitet och på det viset kan man ta ut ett högre pris för den färdiga

produkten.

1991 startades ett forskningsprogram på KTH-Trä där man studerade och

experimenterade med virke med stående årsringar. I det ingick uppförandet av en

pilotanläggning i Arjeplog där man utvecklade PrimWood-metoden.

Detta blev så framgångsrikt att bolaget PrimWood AB  bildades 1994 för att utgöra en

länk mellan forskare och industrin.

PrimWood  har sedan vidareutvecklat metoden till att bli snabbare och mer ekonomisk.

Idag är det bara Nova Wood som använder sig utav PrimWood-metoden men det jobbas

hårt på att få fler att använda sig av den. Det har varit en lång väg att utveckla själva

sågmetoden, vägen har varit kantad av både motgångar och framgångar.
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2.  Funktionsbeskrivning

2.1  Nuvarande metod

Nova Woods anläggning i Tågsjöberg är idag världens enda anläggning för PrimWood-

metoden. Denna anläggning är dimensionerad för att klara vidareförädling av 25000m3

fast/år och skift, dvs en betydligt större anläggning än den vi ska konstruera.

Syftet är att framställa virke med stående 

För att t ex en planka ska få klassas som stjärnsågat virke

måste vinkeln mellan plankans flatsida och årsringarna

vara mellan 60 och 90 grader.

I Tågsjöberg sågar man enligt följande metod som kort sammanfattas nedan.

Stocken matas in barkad i två parallella bandsågar där

stocken klyvs i tre delar samtidigt som kantning sker.

Två stockhalvor (även kallade kistlock) och ett centrumplank

med samma bredd som stockens diameter tas fram.

Centrumplankan klyvs mitt itu där man sedan kantar man bort

barksidan, märgen och juvenil veden. Kantning av rektanglarna

utförs parallellt med ytveden så att virket blir rakfibrigt.

Kistlocket (stockhalvan som sågas loss) läggs ner på flatsidan och

två styrkanter kantas fram. Den går vidare till en bandsåg med två

parallella blad som lutar 30 grader, en trekant och en rektangel

sågas loss.

Därefter vänds den återstående delen av kistlocket 180 grader och

går igenom samma maskin igen, två trekanter och en rektangel
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Trekanterna går efter torkningen till ett kantverk där barksidan på

trekanten sågas bort så att en triangel uppstår.

knepiga att använda som de är på grund av sin

form. Därför går allt sådant virke genom en kap där kvistar och

andra defekter kapas bort. Därefter fingerskarvas allt virke.

Trekanterna limmas  ihop till stora skivor, som används av

möbelsnickerier och andra som har behov av ett virke med hög kvalitet.

Rektanglarna kan användas som de är eller limmas ihop till större skivor.

Även rektanglarna fingerskarvas om det fordras extra hög kvalitet.
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2.2  Beskrivning av bänkens konstruktion

Bänkens undre del består av ett chassi som ska monteras på en åkvagn. Denna åkvagn

löper efter en skena som är monterad i golvet.

På bänken sitter en rörlig och en fast stockhållare. Den rörliga stockhållaren är försedd

med glidplast som löper mellan två U profiler för att få en glappfri styrning. Den rörliga

stockhållaren förflyttas med en cylinder som har en slaglängd på 2 m.

Stockhållarna förflyttas i sidled individuellt med linjära cylindrar (cylinder med

inbyggd mätning och styrning). Detta måste kunna göras för att tjockleken på bitarna

ska kunna varieras. Den fasta och rörlig stockhållaren måste under sågningens olika

sekvenser förflyttas parallellt, vilket måste ske med hög precision. Den presskraft som

krävs för att hålla stocken måste kunna varieras. Detta för att stocken minskar i volym

när  bitarna sågas loss. Om presskraften blir för hög kommer virket att böjas vilket ger

formfel.

Den del som håller stocken kan vinklas i 90°, vilket görs med en liten cylinder i

stockhållaren. Denna funktion gör att greppet om stocken inte behöver släppas för att

vrida kistlocket i ny position.

Bänken kan lutas +30° och –30°. Detta styrs med linjära cylindrar för att få exakt

lutning av bänken.

För att samordna alla funktioner på bänken måste en  PLC-styrning användas.

Styrningen måste kunna ställas om mellan manuell och automatisk drift.

För att erhålla bästa volymutbyte av virket måste stocken och kistlocket riktas in

manuellt. Detta på grund av den stora variation som finns i timret. Med andra ord

kommer det att krävas en duktig och kvalificerad operatör av sågbänken.
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2.2.1  Hela sågkonceptet går ut på följande

• Virkesinmatning med stockriktare där stocken riktas in för bästa utbyte.

• Sågbänk där stocken spänns fast och positioneras i rätt läge.

• En bandsåg med hög kapacitet.

• Utmatning där stockens delar går vidare till nästa moment.

• Rullbana där första stockhalvan och centrumplankan transporteras tillbaka för
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2.2.2   Sönderdelningens olika moment

1. Stocken lyfts fram på bänken med stockriktare och riktas in

med hjälp av laserljus för att erhålla rätt position. Därefter

kläms stocken fast mellan stockhållarna och 

2. Stocken delas, det första kistlocket sågas loss och flyttas vid

3. Stockhållaren förflyttas i sidled 50-75 mm beroende av

stockstorlek, den stora centrumplankan sågas loss.

4. I detta moment läggs stockhalvans plana sida ned mot

5. Stockhalvan dras till rätt position för nästa delning, greppet

på stocken släps för att ta ett nytt grepp om stocken.

6. Stockhållaren förflyttas för att ta ett nytt grepp och spänner fast

stocken igen.
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7. Bänken vinklas ned 30°.

8. Den första trekanten sågas loss.

9. Stockhållaren förflyttas 25-50 mm.

10. Den första lilla rektangeln sågas loss.

11. Bänken vinklas upp till läge +30°.

12. Stockhållaren förflyttas till rätt position.
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13. Andra trekanten sågas loss.

14. Stockhållaren förflyttas 25-50mm.

15. Andra lilla rektangeln sågas loss.

16. Bänken lutas till läge 0°. Den första

stock halvan är klar och trekanten tas bort.

17. Den stockhalva man sågade lös först lyfts på plats igen, riktas in och greppas fast.

18. Proceduren upprepas på samma sätt som med den första stockhalvan. från steg 6.

19.  Den stora centrum plankan lyfts på plats, riktas in och klyvs på mitten.

20. Första stocken är helt klar.
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3.  Slutord

Att utifrån en skiss räkna ut hur en stock ska spännas fast för att sågas på detta speciella

PrimWood-metoden innebär har varit en utmaning.

Ett av vårt problem i början var att vi inte hade klart för oss hur hela lösningen var

Detta gjorde att vi jobbade på en del nya lösningar som tog en hel del tid i anspråk. Vi

arbetade oss in på en helt annan typ av lösning som vi tyckte var intressant. Ett helt nytt

sätt att såga för att få detta mönster i timret. Vårt koncept och vår lösning stämde inte

med de krav och önskningar vår uppdragsgivare tänkt sig.

Vi började om och har nu löst bänkens konstruktion efter de grundidéer Wiklund

anvisat. De lösningar som vi presenterat måste provas i verkligheten för att helt kunna

utvärderas och få en rättvis bedömning av konstruktionens uppbyggnad.

Bänkens mekaniska funktioner blev bättre än vi trodde i början. Med en automatiserad

styrning kommer den kapacitet som sattes som mål att uppnås. Bänken blir effektiv om

användaren enkelt kan manövrera bänken.

Kostnaden för en total konstruktion har vi inte fastställt. Vi har dock begärt offert på

Näströms System. I denna offert ingår cylindrar ventiler och

hydraulaggregat och detta hamnar runt 120 000 kronor. Priset på styrningen av bänken

Det vi åstadkommit tror vi är en bra början. En fortsatt utveckling av hela konceptet  är

PrimWood lycka till och tackar för att vi fick möjlighet att

jobba med detta projekt.

Sven Landin & Simon Israelsson
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3.1 Referensförteckning

Muntliga referenser     tel

• PrimWood AB Kjell Wiklund 0910-92026

• INAB  Hydraulik, styrning 0910-38220

• Näström System AB Hydraulik 0910-88210

• Br Landins AB Konstruktion 0918-50140

Skriftliga referenser

Dick Sandberg 1998: Stjärnsågning, Kungliga Tekniska Högskolan,

i, rapport TRITA-TRÄ R-98-37
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 4.  3D vyer över hela bänken med inmatning
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4.1  3D vyer över rörlig stockhållare
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4.2  3d vy över inmatning och stockriktare

4.2.1  Närbild av stockriktare.
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4.3  Inläggning och inriktning av stock med stockriktare

4.3.1  Stocken matas in med en transportörkedja
och läggs på stockriktarna.

4.3.2  Stockriktarna skjuts ut med hydraulcylindrar och
stocken riktas in med laserljus.

4.3.3  Stocken har klämts fast mellan stockhållarna och
stockriktarna dras tillbaka. Klart för  sågning.
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4.4.1  Stockhalvan läggs på stockriktarna.

4.4.2  Stockhalvan skjuts in och riktas in på
samma sätt som hela stocken.

4.4.3  Stockhalvan är inriktad, stockhållarna dras
tillbaka och sågningen kan fortsätta.

4.4  Inläggning och inrikting av  den kvarvarande stockhalvan
med stockriktare.
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5.  Ritningsstruktur

Struktur som visar vilka detaljer som är ritade och vilka detaljritningar som hör till olika

delar.

Sammanställningar Delritningar Ej ritade Ritn. Nr Art. Nr

45000 10000
Cylinder 45000-7 10000-7
Cylinder 45000-8 10000-8

Chassi 45100 11000
Bänkstolpe 45110 11100

VKR 45110-1 11100-1
Bussning 45110-3 11100-3

Öra 45105 11200
Kuts 45106 11210

Bänklagring 45120 11110
Hylsa 45120-2 11110-2
PLS 45120-3 11110-3

Öra 45121 11111
Botten balk VKR 45100-2 11000-2

Bänk 45200 12000
Cylinder 45200-3 12000-3

Cyl. Fäste åkvagn 45250 12100
VKR 45250-1 12100-1

Fäste Cyl. 45260 12110
PLS 45260-1 12110-1
PLS 45260-2 12110-2
UPE-120 45200-3 12000-3

Cylbänk.fäste 45215 12200
Kuts 45106

Fast mothåll 45300 13000
Mothåll 45305 13100

Cylinder 45305-3 13100-3
Fast vagn 45370 13200
Chassi 45301 13110
Stockhållare 45337 13120

axel 45301-1 13110-1
Distans 45310 13111
V-plåt 45320 13112



24

Sammanställningar Delritningar Ej ritade Ritn. Nr Art. Nr
Mitt-plåt 45325 13113
Kuts 45331 13115
Kuts 45335 13116
Stockplåt 45340 13121
Cyl-fäste 45345 13122
Lagring 45350 13123
Fästplåt 45355 13124
Glidkloss 45360 13125
UPE-80 45375 13210
Fästjärn 45380 13220
Tapp 45304 13300

Tapp 45300-4 13000-1
Cyl.Bom 45385 13230

VKR 45385-1 13230-1
Öra 45386 13231
Stödplåt 45390 13240
Glidplast 45395 13250

Rörligt mothåll 45400 14000
Cylinder 45400-3 14000-3

Mothåll 45405 14100
Cylinder 45405-3 14100-3

Åkvagn 45470 14200
Chassi 45401 14110
Stockhållare 45437 14120

axel 45301-1 14110-1
Distans 45310 14111
V-plåt 45320 14112
Mitt-plåt 45325 14113
H-plåt 45330 14114
Kuts 45331 14115
Kuts 45335 14116
Stockplåt 45340 14121
Cyl-fäste 45345 14122
Lagring 45350 14123
Fästplåt 45355 14124
Glidkloss 45360 14125
UPE-80 45375 14210
Tapp 45304 14300

Tapp 45400-4 14000-4
VKR 45470-2 14200-2
VKR 45470-3 14200-3
Glidplast 45470-7 14200-7
Glidplast 45470-8 14200-8
Glidplast 45470-9 14200-9
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Sammanställningar Delritningar Ej ritade Ritn. Nr Art. Nr

Cylinderbom 45385 14220
VKR 45385-1 14220-1

Öra 45386 14221
Glidplast 45395 14230
Fäste cyl-80 45260 14240

PLS 45260-1 14240-1
PLS 45260-2 14240-2

Tapp 45500 15000
Tapp 45510 16000

Axel 45510-1 15000-1
Plåt 45510-2 15000-2
Axel 45610-1 16000-1
Plåt 45610-2 16000-2
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5.1  Ritningsregister

Detta register visar ritnings nummer i nummerordning på delar i bänken och vilka

Detaljnr Ritnings nr Antal Benämning Materialspec Kvalitet

10000 45000 Basritning

10000-7 45000-7 2 Cylinder 50x32x350 Linjär

10000-8 45000-8 1 Cylinder 80x40x2000 Standard

11000 45100 1 Chassi

11000-3 45100-2 1 VKR 100x100x8  L4675 S355J2H

11200 45105 4 Öra Plåt 15x100x135 S235JRG2

11210 45106 8 Kuts Rundstång 50mm L 37 S355JR

11100 45110 3 Bänkstolpe

11100-1 45110-1 3 VKR 100x100x8  L720 S355J2H

11100-3 45110-3 6 Flänsbussning 40x40 BRM10

11110 45120 3 Bänklagring

11110-2 45120-2 3 Hylsa Ämnesrör 80/40x102 S355J2H

11110-3 45120-3 3 Pls 80x10x80 S235JRG2

11111 45121 3 Öra Plåt 25mm 100x115 S235JRG2

12000 45200 1 Bänk

12000-3 45200-3 2 UPE 120 L5500 S275JR

12200 45215 5+5 Cylinder bänkfäste Plåt 20mm 630x195 S235JRG2

12100 45250 2 Dragfäste Åkvagn

12100-1 45250-1 2 VKR  100x100x5x390 S355J2H

12110  14240 45260 2 Fäste Cylinder-80

12110-1  14240-1 45260-1 4 Pls 80x15 L90 S235JRG2

12110-2  14240-2 45260-2 2 Pls 80x10 L80 S235JRG2

13000 45300 1 Fastmothåll

13000-3 45300-3 1 Cylinder 50x32x350 Linjär

13000-4  14000-4 45300-4 2 Slipad axel 25mm C45E

13110 45301 1+1 Chassi

13110-1 14110-1 45301-1 2+2 Axel Slipad axel 40x350 C45E

13300  14300 45304 Tapp Slipad axel 25x65 C45E

13100 45305 1 Mothåll

13100-3 45305-3 1 Cylinder 50x32x100 Standard

13111  14111 45310 4 Distans Rundstång 60mm L37 S355JR

13112  14112 45320 2 Vplåt Plåt 12 mm 385x120 S235JRG2

13113  14113 45325 2 Mitt-plåt Plåt 12 mm 385x120 S235JRG2

13114  14114 45330 2 H-plåt Plåt 12 mm 385x121 S235JRG2

13115  14115 45331 4 Kuts Rundstång 50mm L32 S355JR
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Detaljnr Ritnings nr Antal Benämning Materialspec Kvalitet

13116  14116 45335 4 Kuts Rundstång 50mm L22 S355JR

13120 45337 1 Stockhållare

13121  14121 45340 2 Stockplåt Plåt 20mm 280x80 S235JRG2

13122  14122 45345 2+2 Cyl-fäste Plåt 20mm 150x50 S235JRG2

13123  14123 45350 2+2 Lagring Plåt 20mm 80x210 S235JRG2

12123-1  14123-1 45350-1 4 Rundstång 60mm  L115 S355JR

13124  14124 45355 2 Fästplåt Plåt 15mm 340x160 S235JRG2

13125  14125 45360 2+2 Glidkloss T 40   375x66 PE HD 1000S

13200  14200 45370 1 Fastvagn

13210  14210 45375 2+2 UPE 80 L 965 S275JR2

13220  14220 45380 2 Fästjärn PLS 60x10 L485 S235JRG2

13230  14230 45385 2 Cylinderbom

13230-1  14240-1 45385-1 2 VKR 60x60x4 L358 S355J2H

13231  14321 45386 4 Öra Plåt 15mm 60x63 S235JRG2

13240  14240 45390 2 Stödplåt Pls 60x8 L80 S235JRG2

13250  14250 45395 1+1 Glidplast 75x10 L400 PH HD 1000S

14000 45400 1 Rörligtmothåll

14000-3 45400-3 1 Cylinder 50x32x350 Linjär

13110  14110 45401 1 Chassi

14100 45405 1 Mothåll

14100-3 45405-3 1 Cylinder 50x32x100 Standard

14120 45437 1 Stockhållare

14200 45470 1 Åkvagn

14200-2 45470-2 2 VKR 100x50x5 L274 S355J2H

14200-3 45470-3 2 VKR 90x50x5 L500 S355J2H

14200-7 45470-7 2 Glidplast 6x40 L500 PH HD 1000S

14200-8 45470-8 2 Glidplast 8x75 L500 PH HD 1000S

14200-9 45470-9 2 Glidplast 8x40 L500 PH HD 1000S

15000 45500 4 Tapp

15000-1 45500-1 4 Slipad axel 25x170 C45E

15000-2 45500-2 4 Plåt 6mm  50x77,5 S235JRG2

16000 45510 3 Tapp

16000-1 45510-1 3 Slipadaxel 40x175 C45E

16000-2 45510-2 3 Plåt 8x95x60 S235JRG2


