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Presenter
Presentation Notes
Hur kröker man böjträ, är fråganUnder denna kanske något underliga rubrik, vill jag exemplifiera hur man med ny teknik och rationalisering av produktionen kan möta konkurrensen från lågkostnadsländer. 



Michael Thonét 1796 - 1871 

Hans Wegner 1914 - 

Böjträ = böjt massivt trä 

Gokstadsskeppet, ca. 850 - 900 e.Kr. 

Presenter
Presentation Notes
Vad menar man med böjträ?Böjträ är massivt trä som har böjts mer än vad som träet normalt klarar, med hjälp av någon form av behandling. När man talar om böjträprodukter tänker man ofta på Michael Thonéts klassiska wienerkaféstolar i böjträ, tillverkade i över 50 miljoner exemplar. Thonét var skaparen av de första industriella metoderna för böjträ och det är ofta just möbler man identifierar med böjträ.Till vänster här i bilden ser vi en stol av den danska formgivaren Hans Wegner. Detta är en tolkning av den traditionella Windsorstolen. Wegner är en av många formgivare som har använt böjtekniken i sitt möbelskapande, menträ har böjts långt tillbaka i tiden. Till höger ser vi det norska Gokstadsskeppet, från 850-talet. Bordläggningen på vikingaskeppen är ett exempel på böjträ i den högre skolan.



Böjda träprodukter  

• Marknaden för böjda träprodukter finns 

• Få svenska tillverkare av böjträ 

• Produkterna blir allt mer avancerade 

• Hård konkurrens för enkla produkter (Baltikum, Östeuropa, Kina) 

• Småsatsproduktion blir allt vanligare 

• Exportandelen låg för svenska tillverkare 

Presenter
Presentation Notes
Sedan ett par år tillbaka arbetar Växjö universitet tillsammans med Kinnarps i ett projekt, för att se om det är möjligt att få konkurrenskraftig produktion av böjträ i Sverige.Företaget vill alltså ersätta import av böjträ med egen tillverkning i Sverige. Orsaken är att man vill få billigare produkter med högre kvalitet.Undersöker man situationen för de svenska tillverkarna av massivt och skiktlimmat böjträ är bilden dyster. Branschen har tappat mycket av volymproduktionen till tillverkare i Baltikum och Östeuropa. Ytterligare ett kännetecken för branschen är att exportandelen är låg och man följer i stort sett de stora svenska möbelföretagens konjunktursvängningar. Produktionen går även från massproduktion i riktning mot enstycksflöden och småsatsproduktionSammanfattningsvis kan man säga att marknaden för böjträ finns, men den blir allt mer inriktade mot avancerade former som ställer stora krav på både material och tillverkningsprocesser. Kan inte branschen följa med i den utvecklingen kommer produkterna att tillverkas i andra länder och ev. i andra material.



Fördelar böjträ kontra formskärning  

1) Ingen spånförlust 

2) Böjtekniken är vanligtvis enklare och snabbare än spånskärande metoder 

3) Låg investeringskostnad vid användning av traditionella metoder 

4) Låg energiförbrukning 

5) Hållfastheten och styvheten blir hög och man undviker tvärträ 

6) Ytkvaliteten hos böjda komponenter är bättre än hos utsågade komponenter 

7) I vissa applikationer den enda användbara tekniken för trä 

Presenter
Presentation Notes
Vad är det då som är så speciellt med böjträ?Om man jämför böjträ med formskärning, dvs. att man sågar ut den böjda formen, så finns det några väsentliga fördelar med böjträ: för det första har vi ingen spånförlust. Böjtekniken är vanligtvis enklare och snabbare än spånskärande metoder. Böjning har jämförelsevis låg investeringskostnad och låg energiförbrukning. Hållfastheten och styvheten blir hög och man undviker tvärträ, vilket är nödvändigt för att få en jämn ytbehandling. Ytkvaliteten hos böjträ är bättre än hos utsågade komponenter. I vissa applikationer är böjning den enda användbara tekniken om man skall använda trä.



Konventionella metoder 

• Total tid för processen, ca. 2−4 dygn 
• Torkningstiden kan förkortas genom vakuum-, mikrovågs- 

eller HF-torkning 

Presenter
Presentation Notes
Låt oss se hur man genomför konventionell tillverkning av böjträ.Längst till vänster ser vi basningskammarna i vilka man värmer upp träet i vattenånga för att det skall bli plastiskt. Man behöver värma träet i 1–2 minuter per millimeter tjocklek.Efter basningen spänner man in träbiten i en s.k. dragplåt, som förhindrar att träet dras sönder när det böjs.I böjningsmaskinen får träet den böjda formen, samtidigt som man komprimerar träet i längdriktningen för att minska risken för dragbrott. Böjningen tar normalt mellan 20 sekunder och 2 minuter.Det böjda ämnet fixeras med hjälp av hakar i dragplåten och får därefter svalna i upp till ett dygn.När ämnet kan tas loss från dragplåten utan att förlora formen, staplas det för vidare torkning till slutfuktkvot, som är mellan 6 och 12 %. Torkningen kan ta 2–3 dygn om konventionella metoder används. Med vakuum-, mikrovågs- eller högfrekvenstorkning kan torktiden dock förkortas betydligt.



Konventionella metoder 

• Arbetskrävande 
• Bristande 

formriktighet 

Presenter
Presentation Notes
Sammanfattningsvis kan man säga, att de konventionella metoder som används idag är arbetskrävande och blir därmed dyra om de tillämpas i högkostnadsländer.I vissa fall är även formriktigheten hos det böjda ämnet dålig, vilket medför att man måste arbeta med stort övermål och materialutnyttjandet blir därmed lågt.



Hur bli konkurrenskraftig? 

• Totalkostnaden för egentillverkad produkt måste vara lägre 
än vid köp från underleverantörer. 

• Kvaliteten måste åtminstone vara lika bra. 
• Helhetsgrepp över processen för att säkra kvalitet och för 

att kunna optimera produktionen. 
• Ny teknik och nya arbetsmetoder för att öka 

produktiviteten. 

Presenter
Presentation Notes
Hur har vi då gått tillväga i detta projekt för att bli konkurrenskraftiga på böjträ?För det första har målbilden varit helt klar:Totalkostnaden för egentillverkade produkter måste vara lägre än vid köp från underleverantör och kvaliteten måste åtminstone vara lika bra.För det andra har vi tagit ett helhetsgrepp över processen för att säkra kvalitet och för att kunna optimera produktionen. Detta är viktigt för att undvika suboptimering av enskilda processteg. Det finns därmed klart definierade kvalitetskrav i gränssnitten mellan olika produktionssteg.Med hela processen menas här tillverkningskedjan från att stocken kommer till sågverket fram till det färdiga ämnets användning i en produkt hos kund. Till sist har vi arbetat med ny teknik och arbetsmetoder för att öka produktiviteten.



Teknik och arbetsmetoder 

• Böjteknik baserad på 
högfrekvens-
uppvärmning (HF) 

• Rationell hantering av 
ämnen i produktionen 

• Ständiga förbättringar 

Presenter
Presentation Notes
Det är främst tre områden som vi har arbetat med för att sänka produktionskostnaderna.Det är en ny effektivare böjprocess. Den andra biten har varit att få till ett rationellt flöde i produktionen. Bilden till höger visar uppbyggnaden av en produktionscell för  böjning. Drygt 20 träämnen placeras i verktyget som sedan automatiskt förflyttas genom de olika produktionsstegen. Hela cykeln tar ca. 15 minuter och man kan köra ett antal verktyg samtidigt.I ett senare skede kan cellen även kompletteras med robotar för i- och urtagning av ämnen.För det tredje arbetar vi med det numera väletablerade konceptet för ständiga förbättringar.



Högfrekvens (HF) 
-böjning 
• Träets fuktkvot är ca. 25 %  
• Uppvärmning (plasticering), 

böjning och torkning sker i 
ett steg (ca. 10 minuter) 

• Snabb process som kräver 
mycket god styrning 

Presenter
Presentation Notes
Vid böjningen utgår vi från trä med fuktkvoten 25 % och utför plasticeringen, böjningen och torkningen i ett steg under samtidig HF-uppvärmning.Detta är en förhållandevis snabb process, som tar ca. 10 minuter. Detta kräver en mycket god styrning för att kassationen skall bli låg och för att ämnena skall bli formriktiga.I bilden ser vi verktyget med ämnen i den hydrauliska pressen.



Jämförelse konventionell − ny metod 

    Konventionell metod Ny metod  
Produktionstakt  0,44 ämnen/min  1,4 ämnen/min 
Kassation  ca. 5 %   0,7 % 
Investering  ca. 1,5 MSEK  ca. 2,2 MSEK 
     
    Inköp    Egen tillverkning 
Totalkostnad per 
böjt ämne  24 kr/st.  12,50 kr/st. 

Presenter
Presentation Notes
Ser vi på de resultat som hittills har uppnåtts kan vi konstatera några tydliga framsteg.Vid en jämförelse mellan konventionella metoder och den nya metoden har vi en: mer än tredubblad produktionstakt. Den nya metoden har dessutom en låg kassation, men investeringen är dock högre för den nya metoden.Det som är helt avgörande för om produktionen skall ske i egen regi eller om ämnen skall köpas från underleverantörer är totalkostnaden per ämne på fabrik.För ett ”referensämne” av bok kan man konstatera att totalkostnaden blir i stort sett halverad vid egentillverkning.



Slutsatser 

• Genom målmedvetet arbete med 
produktivitetsfrågor kan svensk produktion 
konkurrera med produktion i lågkostnadsländer. 

Presenter
Presentation Notes
Projektet visar att genom målmedvetet produktivitets-arbete, är det möjligt för svensk produktion konkurrera med produktion i lågkostnadsländer.Detta gäller inte enbart för högteknologiska produkter, utan även för så pass enkla produkter som böjträ.Tack för er uppmärksamhet!LösningarÖkad vidareförädlingÖkade marknadssatsningar; direktkontakt med kunderna, varumärken, marknadsföringUtveckling av rationell produktionUtveckling av nya produkter och användningsområdenHöjd utbildningsnivå
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