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Förord 

Det här examensarbetet som omfattar 15 hp är utfört åt Micor AB under våren 

2012 då de under hösten sökte en blivande maskiningenjör till examensarbetet. 

Examensarbetet har omfattat att identifiera vilka parametrar som påverkar 

spänningen på en cirkulär sågklinga samt att kartlägga riktavdelningen som utför 

sträckning och riktning av cirkulära sågklingor. 

Till min hjälp har jag haft en kandidatutbildning omfattande 180 hp i 

maskinteknik med produktionsutveckling som inriktning på Högskolan i 

Halmstad.  

Examensarbetet har varit utmanade och givande, och jag har fått användning för 

min utbildning och fått möjligheten att lära mig nya saker under examensarbetets 

gång.  

Till sist vill jag tacka Christer Einarsson på Micor AB för teknisk information 

angående cirkulära sågklingor. Även Andreas Eriksson på Micor AB som har 

hjälpt mig genomföra testerna och visat hur de arbetar i praktiken på 

riktavdelningen. Min handledare Pär-Johan Lööf vill jag även tacka för att han har 

kommit med idéer och synpunkter under examensarbetes gång.        
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Sammanfattning 

Micor AB tillverkar cirkulära sågklingor och är framförallt inriktade på 

specialbeställda cirkulära sågklingor från orderstorleken en och uppåt.    

På uppdrag av Micor AB har en kartläggning av hur det dagliga arbetet går till på 

Micors riktavdelningen gjorts. På riktavdelningen riktar och sträcks cirkulära 

sågklingor. Anledningen till att de cirkulära sågklingorna riktas är för att de ska 

vibrera mindre och kunden ska få en finare snittyta vid kapningen.   

Problemet de har på riktavdelningen är att tidigare och nuvarandes operatörers 

kunskap inte är dokumenterad. Den knapphändiga informationen om vad som 

påverkar spänningen hos en cirkulär sågklinga gör att variationen av spänning kan 

variera från ordertillfälle till ordertillfälle. Micor AB vill även underlätta 

upplärningen av nya operatörer. 

Som metod för att lösa problemet har en anpassning av Six Sigmas DMAIC-

modell gjorts.   

Kartläggningen av det dagliga arbetet har legat till grund för de arbets- och 

maskininstruktioner som har skapats för att minska variationen av spänningen i 

cirkulära sågklingor.  

Identifiering av vilka parametrar som påverkar spänningen på en cirkulär 

sågklinga har gjorts genom granskning av publikationer inom ämnet samt genom 

egna tester.  

Genom kartläggningen av vad som påverkar spänningen på cirkulära sågklingor 

kommer förhoppningsvis Micor AB att få mindre variationer i spänningen och det 

kommer att underlätta för framtida implementerad automatisering av 

riktavdelningen.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 

Micor AB manufactures circular saw blades and their main focus is on 

specially ordered circular saw blades from order size one and one size 

above.  

On behalf of Micor AB, a mapping of the daily work on Micors 

straighteningdepartment has been done. The straightening department 

stretches and straightens the blade of the circular saws. The reason that 

the circular saw blade is straightened is to reduce vibration so that the 

customer will get a better cut surface while cross-cutting.  

The main problem in the straightening department is that earlier and 

current operator’s knowledge isn’t documented. The lack of information 

about what factors affecting the tension at the circular saw blade may lead 

to variation of tension which can vary from order to order. Micor AB also 

wants to facilitate the trainee period for the new operators.  

As a method to solve the problem an adaptation of the Six Sigma DMAIC-

model have been done.  

Mapping the daily work has acted as a base for working instruction and 

machine instructions which have been created to reduce the variety of 

tension in the circular saw blades.  

Identification of which parameters affecting the tension in the circular saw 

blade have been done through studies of publications in the subject and 

trough own trials.  

By mapping which factors effecting the tension in the circular saw blades 

the belief is that Micor AB will get less variation of the tension in the 

circular saw blade and will ease ulterior implementation automation at the 

straightening department.  
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0 Termer och definitioner  

Nedan presenteras facktermer och olika delar av en cirkulär sågklinga som nämns 

i rapporten.    

En enhet = En hundradels millimeter förflyttning av den cirkulära sågklingan i 

förhållande till centrum på den cirkulära sågklingan när spänning mäts. 

Vals= Deformerar sågklingan i cirklar för att höja eller sänka spänningen. 

Spänning = Är benämning på egenspänningarna som skapas i sågklingan vid 

deformation. 

Sträckning = Det är benämningen för skapa spänningen i den cirkulära 

sågklingan.   

Första rikten = Första gången en cirkulär sågklinga sträcks och riktas i 

tillverkningsprocessen. 

Sista rikten = Andra och sista gången en sågklinga riktas och sträcks i 

tillverkningsprocessen. 

Laserspår = Det är utskärningar på stommen för att minska missljud. 

 

Figur 0.1 Viktiga begrepp på en cirkulär sågklinga.  
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1 Inledning 

Nedan kommer en kort beskrivning av projektet genom en kort beskrivning av 

problemet, syftet och målet med projektet. För mer detaljer hänvisas till kapitel 4 

Definiera. 

Problemformulering 

Dokumentationen på Micor AB:s riktavdelning är nästan obefintlig. Då de är flera 

operatörer som arbetar på avdelningen med olika maskiner går det inte att 

säkerställa att operatörerna arbetar med samma metod.  

Syfte 

Syftet med det här projektet var att säkerställa och förbättra arbetsmetoden på 

riktavdelningen. 

Mål 

Projektets mål var att skapa en dokumenterad lösning på problemet som går att 

implementera på Micors AB riktavdelning.  

1.1 Företagspresentation  

Micor AB ingår i Durockoncernen sedan 1999. Huvudkontoret för Micor AB 

ligger i Laholm där även produktionen av sågklingor ligger. Micor AB grundades 

1955 av Jack Midhage som var en pionjär inom tillverkningen av 

hårdmetallbestyckade cirkulära sågklingor (Micor AB). De har 2012 omkring 30 

stycken anställda som arbetar på huvudkontoret och i fabriken i Laholm (Björn 

Bernsfelt, VD på Micor AB).  

Micor AB:s sortiment består av ett brett sortiment av kundanpassade lösningar för 

sågverk, golv&hyvlerier, möbel samt metallindustri med höga krav på 

snittkvalitet och prestanda. Som ett komplement kan man även erbjuda ett 

sortiment av standardprodukter till användare med något lägre krav på prestanda 

til förmån för ett lägre pris (Björn Bernsfelt). 

Micor AB tillverkar framförallt cirkulära sågklingor som kan användas vid 

kapning av plast/laminat, metall, trä och livsmedel. De kan specialanpassa 

sågklingor som i princip kan dela allt förutom glas (Micor AB).     

Micor AB är certifierade eneligt ISO9001:2008 och ISO14001:2004. De har även 

egna kvalitets- och miljöpolicies för hur företaget ska leverera bra produkter med 

miljötänkande i rätt tidpunkt (Micor AB).    



 

2 
 

2 Six Sigma  

Six Sigma är en vällutvecklad och använd problemlösningsmetod bland den 

privata sektorn.  

2.1 Bakgrund om Six Sigma 

Under mitten av 1970-talet hade Motorola problem med lönsamheten på grund av 

en hårdare konkurrens från de japanska företagen. Det gick så långt att de var 

tvungna att sälja det TV-tillverkande företaget Quasar som var förlusttyngt, till det 

japanska företaget Matsushita (Sörqvist, 2004). Tre år efter att Quasar hade sålts 

till Matsushita hade de minskat felförekomsten från 150 % till 4 % och de hade 

sänkt garantikostnaderna från 22 miljoner dollar till 4 miljoner dollar. Då insåg 

Motorolas ägare, Robert Galvin, att kvalitet måste prioriteras högst i alla led 

precis som de japanska företagen gjorde (Sörqvist & Höglund, 2007).  I början av 

1980-talet startades ett kraftfullt förbättringsprogram på Motorola. Det var först 

1986 som Six Sigma startades och baserades på följande punkter: 

 Tydlig infrastruktur, 

 Gemensamma problemlösningstekniker och 

 Enhetliga utbildningar  

(Sörqvist, 2004). 

2.2 Vad är Six Sigma? 

Six Sigma är en av de kraftfullaste och mest använda förbättringsmetoderna i 

världen (Sörqvist, 2004). Inom Six Sigma är det viktigt att fokusera på fem 

områden (Sörqvist & Höglund, 2007): 

Variationen är olika för varje ny produkt som tillverkas. Därför är det viktigt att 

identifiera kritiska mått, mäta på ett tillförlitligt sätt och använda statistiska 

metoder för att analysera den insamlade datan.  

Eftersom kunden köper produkten eller tjänsten är det viktigt att förstå kunden och 

dess behov. Det är ofta grunden för att ett framgångsrikt företag ska kunna 

existera. I ett Six Sigmaprojekt är det viktigt att identifiera vad som är viktigt för 

kunden och vad som ökar kundtillfredställelsen.  

Även processerna är en viktig del att fokusera på i ett Six Sigmaprojekt. 

Anledningen är att en förbättring där kan leda till suboptimering. För att få 

framgångsrika förbättringar av processer ska de viktigaste processerna 

identifieras, kartläggas och analyseras. För att lösa problem i processer skall de 

studeras och förbättringen ska göras utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv.  
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Det finns två typer av problem. Den första typen av problem är akuta problem 

som märks av direkt och åtgärdas direkt. Sedan finns även de kroniska problemen 

som inte är lika stora som de akuta problemen och därför är det lätt att lära sig 

leva med just de kroniska problemen. De kroniska problemen ligger på en 

acceptabel nivå något som innebär att det inträffar fler problem än vid den möjliga 

nivån. Därför går det att göra de största ekonomiska besparingarna genom att 

minska just de kroniska problemen . 

För att nå ett resultat behövs det mål som är mätbara. Inom Six Sigmaprojekt mäts 

resultatet främst i sparade pengar och ökad kundtillfredställelse (Sörqvist & 

Höglund,2007). 

I dagens moderna Six Sigma finns det tre huvudkomponenter, resultatorienterat 

ledarskap, infrastruktur och kompetens och problemlösningsmetodik (Sörqvist & 

Höglund,2007).   

Sujendra & Madhusudanas (2011) studier visar att ett aktivt ledarskap och en god 

arbetskultur är två av de kritiska faktorer som bör fungera om implementeringen 

av Six Sigma ska lyckas och bli långvarig inom organisationen.  

2.3 Vem använder eller kan använda Six Sigma? 

Många förknippar Six Sigmas användare med stora multinationella företag men 

på senare tid har även allt mindre företag börjat använda Six Sigma i sin 

verksamhet. Anledningen till att mindre företag har börjat använda metoden är att 

de har upptäckt konceptets möjligheter samt att de större företagen ställer krav på 

att underleverantörerna ska tillämpa Six Sigma för att förbättringsarbeten kan där 

med drivas tillsammans (Sörqvist & Höglund,2007). Enligt Davis (2003) är den 

traditionella strukturen av Six Sigma med de olika bältena anpassad för större 

företag som kan investera många miljoner kronor, vilket är svårt för små och 

medelstora företag. I de fallen är det istället bättre att använda ”Six Steps to Six 

Sigma” som är en alternativ metod av Six Sigma.     

Six Sigma går att tillämpa på tillverkande företag, tjänsteföretag och i den 

offentliga sektorn. Dock är det ytterst viktigt att anpassa Six Sigma till den egna 

verksamheten för att få maximal effekt av implementeringen av Six Sigma. 

(Sörqvist & Höglund,2007).   

Beroende på hur omfattande problemet är ska Six Sigma tillämpas i olika grad. 

Vid enkla problem där lösningen är given tillämpas inte Six Sigma. När 

problemen blir allt svårare att lösa tillämpas Six Sigma mer frekvent (Sörqvist & 

Höglund,2007).   
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2.4 DMAIC – Arbetsmetod  

DMAIC är Six Sigmas arbetsmodell. Den består av följande fem faser: definiera, 

mäta, analysera, förbättra och styra. Problemlösningen är ett avgörande steg i 

förbättringsarbetet och därför är det viktigt att man löser orsakerna till problemet 

för att få ett bra och därmed kostnadseffektivare slutresultat. De fem faserna i 

DMAIC anses av många som de fem viktigaste framgångsfaktorerna inom 

förbättringsarbetet (Sörqvist & Höglund, 2007): 

2.5 Definiera  

En problemformulering ska upprättas som tydligt beskriver problemet. Om 

problemet är för stort är det lättare att dela in problemet i mindre projekt då det 

går tränga djupare i problemet. För att få tillräckligt med kapital och resurser till 

förbättringsprojektet är det viktigt att problemet har en tydlig påverkan på 

verksamheten och dess framgångsfaktorer. En bedömning av projektets möjliga 

avkastning ska göras för att kunna presentera hur mycket pengar det går att spara 

eller tjäna genom att genomföra projektet. Men det går även att fastställa 

avkastningen med avseende på kunden eller medarbetarna.  

Det är viktigt att ha de interna eller externa kunderna i centrum vid planeringen av 

ett förbättringsprojekt för att externa kunderna ska bli långvariga samt underlätta 

för de interna kunderna. De kritiska faktorerna är egenskaper och parametrar vars 

betydelse kan vara avgörande om bra kvalitet ska kunna uppnås. Dessa faktorer 

ställs med fördel upp i ett CTQ-diagram. Framgångsfaktorer och hot för 

förbättringsprojektet ska identifieras (Sörqvist 2004). Ett flödesschema tas fram 

för att tydligt kunna få en överblick över flödet där problemet uppstår. Även en 

projektplan upprättas i den här fasen. I en projektplan brukar följande delar ingå: 

syftet med projektet, tidsplan, mål som går att följa upp, rollfördelning, 

resursbehov samt riskmoment som kan uppstå i projektet (Sörqvist & Höglund, 

2007).  

2.6 Mäta 

Först tas det reda på hur mycket information som behövs. Sedan behövs det 

säkerställas att informationen har tillräckligt hög tillförlitlighet för att kunna 

användas som fakta i förbättringsprojektet. Sedan behövs de viktiga måtten 

identifieras. Med hjälp av den matematiska funktionen Y= f(x) kan det som är 

viktigt beskrivas och det som ska förbättras som (Y) och faktorer (x) som 

påverkar Y. Som stöd för att identifiera Y går det att använda riskanalyser 

(FMEA) och matrisdiagram. Kraven fastställs och anpassas efter kunder, lagar, 

etc. och de ska vara tydligt formulerade för att undvika misstolkningar.   

För att samla in den behövda datan behövs en mätmetod som går att anpassa för 

dess ändamål. Det är även viktigt att testa mätmetoden för att få en uppfattning 
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om hur bra mätsäkerhet metoden har. Även urvalsmetod och urvalsstorlek ska 

väljas under mätningsfasen. Planeringen är viktig och därför tas det fram en tydlig 

och detaljerad mätplan som beskriver hur mätningen ska utföras (Sörqvist & 

Höglund, 2007). 

2.7 Analysera 

Efter att informationen har samlats in ska den analyseras för att se vilka x som 

påverkar Y och därigenom komma fram till problemets orsakssamband. När 

grundproblemet är identifierat ska lämpliga lösningar tas fram. Det görs med 

passande modeller. Som stöd för modellerna används för problemet lämpliga 

förbättringsverktyg. Variationen kan fastställas genom att analysera datan med 

hjälpa av statistiska metoder. Själva analysen går till så att variationen studeras 

med hjälp av diagram. Efter det ställs tänkbara orsaker till variationen upp med 

hjälp av ett lämpligt diagram. Sedan väljs de orsakshypoteser ut som ska testas. 

De utvalda orsakshypoteserna bearbetas med lämpliga kvalitetsverktyg som 

process-FMEA, flödesschema, orsak-verkan-matris, etc. Om problemet inte går 

att mäta används kvalitativ analys där processen kartläggs i detalj, flödet och 

effektiviteten hos processen analyseras. Sedan identifieras orsakshypoteserna 

genom brainstormning. Tillsist bestäms grundorsaken till orsakshypoteserna 

genom analys (Sörqvist & Höglund, 2007). 

2.8 Förbättra 

När problemet och vad som orsakade problemet är identifierat ska problemet 

lösas. Först väljs ett antal möjliga lösningar som problemet troligtvis går att lösas 

med. Efter det jämförs alla möjliga lösningar med varandra och den lämpligaste 

lösningen väljs ut. Den valda lösningen förtydligas och sedan tests den valda 

lösningen. När testet är utfört utvärderas testet noggrant för att se om lösningen 

ger det förväntade resultatet. Implementeringen av förbättringen ska planeras 

omsorgsfullt för att få ett framgångsrikt resultat av förbättringen. Det är även 

viktigt att få med medarbetarna i projektet och få dem att inse att det krävs 

förändringar för att åstadkomma förbättringar (Sörqvist & Höglund, 2007). 

2.9 Styra 

För att resultatet av förbättringsarbetet ska bli långvarigt krävs det att de nya 

rutinerna blir permanenta. Ett sätt att få förbättringsprojekt bestående i den 

vanliga verksamheten är att standardisera processen och arbetssätten. Genom att 

skapa instruktioner, checklistor och processlistor går det att skapa en ny standard 

som blir bestående. Eftersom människor har en tendens att falla in i gamla fotspår 

är det viktigt att följa upp resultatet under övergångstiden, som anses kritisk. En 

slutlig uppföljning bör ske, med avseende på resultat, metodik och avkastning, i 

syfte att kontrollera att de krav uppfylls som sattes under definiera fasen.  
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De nyvunna erfarenheterna ska sedan dokumenteras i en slutrapport innehållande 

projektets syfte, tillvägagångssätt och uppnådda resultat. Slutrapporten är ett 

utmärkt material att använda för att spridda erfarenheterna till andra avdelningar i 

organisationen, som de kan ha nytta av (Sörqvist & Höglund, 2007). 
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3 Teori 

I det här kapitlet presenteras teori som har använts för att lösa problemet. 

3.1 Kalibrering  

Att en mätutrustning ska vara kalibrerad framgår i ISO 9001 i 7.6 Behandling av 

övervaknings- och mätutrustning. Anledningen till att mätutrustningen kalibreras 

är att få en uppfattning om osäkerheten i mätmetoden, det krävs kompensation för 

de systematiska avvikelserna och att i löpande intervaller kunna säkerställa 

tillförlitligheten för mätmetoden. För att kalibrera behövs det en referens. 

Referensen kan vara en normal eller en annan mätmetod. Noggrannheten för 

referensen ska helst tio gånger bättre än mätmetoden som ska kalibreras. 

Kalibreringen ska vara spårbar ner till grundenhet och ska därför dokumenteras. 

Även tidsintervallen då kalibreringen ska genomföras ska anges (Carlsson m.f.l, 

2010).  

3.2 Material  

 Det är tjockleken på stommen som avgör vilket verktygsstål som används 

(Christer Einarsson, Produkt och teknisk chef, Micor AB ).  

Verktygsstål är ett stål som är lätt att härda och om speciella karbider ingår i 

strukturen gör det verktygsstålet slitstarkt (Bonde-Wiiburg, 2000).   

3.3 Plastisk bearbetning  

Plastisk bearbetning sker då ett material formas utan att material avverkas. 

Anledningen till att plastisk bearbetning sker är för att ändra den yttre formen 

och/eller förändra materialets mekaniska egenskaper till det önskade. Plastisk 

bearbetning kan ske både varmt och kallt. Kallbearbetning får snäva 

dimensionstoleranser och fina ytor kan uppnås, dock är materialets formbarhet 

begränsade i kallt tillstånd (Carlsson m.f.l, 2010).  

Innan plastisk deformation uppnås befinner sig materialet i den elastiska zonen 

där materialet återgår till ursprunglig form vid avlastning av kraften. Om 

materialet utsätts för en för stor kraft kommer ett brott att ske när brottspänningen 

uppnås. Plastisk deformation uppnås när materialets sträckgräns har uppnåtts 

(Carlsson m.f.l, 2010).   

3.4 Teori om sträckning av cirkulära sågklingor 

För att minska spillmaterial eftersträvas det att tillverka allt smalare sågklingor. 

När sågklingan blir smalare ökar också instabiliteten vilket ofta leder till att 

skärytan blir vågig och sågspåret blir betydligt vidare än sågklingan. För att få den 

cirkulära sågklingan stabilare läggs spänning in i den cirkulära sågklingan i form 

av cirkulära deformationer eller värmebehandling. Genom att sträcka den 
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cirkulära sågklingan optimalt går det att använda tunnare sågklingor där den 

”kritiska hastigheten” ökar upp till cirka 40 % (Schajer & Mote, 1983; Sxymani & 

Mote, 1979). 

När en cirkulär sågklinga deformeras cirkulärt är det många parametrar som 

påverkar vilken spänning som läggs in i den cirkulära sågklingan. Både den 

cirkulära sågklingans och valsens materialegenskaper, så som exempelvis 

tjocklek, kommer att påverka spänningen. Även valsens geometri i form av 

diameter, tjocklek och vinkel på kontaktytan påverkar spänningen. Det tryck som 

pressar ihop valsarna påverkar hur stor spänningen blir i den cirkulära sågklingan, 

samt hur många varv valsarna deformationen den cirkulära sågklingan (Schajer & 

Mote, 1983; Sxymani & Mote, 1979).    

Enligt Schajer & Mote (1983) påverkar friktionen mellan valsen och sågklingan 

vilken spänning det blir i den cirkulära sågklingan. De betonar även att 

deformering av material mellan två valsar är ett ytterst komplext problem att lösa.  

Sxymani & Mote (1979) bevisade att spänningen sänks om en eller flera 

deformationsringar placeras nära sågklingans tänder. Dessutom kom de fram till 

att placeringen av deformation i radiell riktning påverkar spänningen i sågklingan 

i deras studie.  

3.5 Alternativa metoder att lägga in spänning i cirkulära sågklingor 

Först när spänning skapades i cirkulära sågklingor användes hammare för att slå 

in spänning i den cirkulära sågklingan med varierande resultat.  

En mer tillförlitlig metod är att mekaniskt deformera den cirkulära sågklingan 

mellan två rullvalsar. Det är en metod som går att repetera och går att kontrollera 

bättre än att slå in spänningen med en hammare (Schajer & Mote 1983, Sxymani 

& Mote 1979).  

3.6 Valsarna  

Valsarna som deformerar de cirkulära sågklingorna är gjorda av verktygsstålet 22-

60 och genomhärdas med en hårdhet på 58-60 HRC enligt Mejk verktyg (Mejk). 

Enligt Melanders verkstad AB är genomhärda valsarna det hållbaraste alternativet, 

alltså det lämpligaste alternativet på valsar. De cirkulära sågklingorna har en 

hårdhet på 44-46 HRC (Christer Einarsson).  
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4 Genomförandet  
Nedan presenteras tillämpningen av Six Sigmas DMAIC-metod.  

4.1 Definiera 

Under fas definiera upprättas en projektplan, ett flödesschema upprättas över 

processen som problemet finns i. Även ett CTQ-diagram används för att 

identifiera de kritiska faktorerna. 

4.1.1 Projektplan 

En projektplan upprättas i början av ett projekt för att underlätta projektets gång. 

Problemformulering 

På Micor AB:s riktavdelning arbetar det två operatörer utan några dokumenterade 

arbetsinstruktioner. Den dokumentation som finns är riktlinjer om hur mycket 

spänning som ska läggas in i sågklinga med en viss diameter och tjocklek. Hur 

dessa har tagits fram vet ingen då det inte har dokumenterats. Micor AB har två 

operatörer som arbetar med ungefär liknande sysslor kan innebära att alla 

arbetsmoment inte genomförs på samma vis, då arbetsinstruktioner saknas. Den 

bristfälliga dokumentationen riskerar att medföra en längre upplärningstid vid 

nyanställning av operatörer.     

Syfte 

Syftet med projektet var att identifiera och förbättra arbetsmetoden på 

riktavdelningen. Förhoppningsvis leder ett förtydligande/förbättring av 

arbetsmetoden till minskad variationen, sänkning av toleranserna och skapa ännu 

bättre relationer till befintliga och nya kunder. Samt att ta reda på vilka parametrar 

som påverkar spänningen hos en cirkulär sågklinga. 

Mål 

En dokumenterad lösning på problemet som går att implementera på Micor AB:s 

riktavdelning. Lösningen ska även minimera antal parametrar som påverkar 

spänning på cirkulära sågklingor.  

Avgränsningar 

Den här rapporten kommer endast vad som påverkar spänningen hos cirkulära 

sågklingor och dokumentation av arbetsmomenten. Inga åtgärder utanför 

riktavdelningen kommer att genomföras, men problem kopplades till 

riktavdelningen kommer att noteras. 
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Möjlig avkastning och affärsmöjlighet  

Den möjliga avkastning för projektet är ny kunskap som kan öka 

standardiseringen av arbetsprocessen på riktavdelningen. Även i vad som 

påverkar spänning, något som de får ta hänsyn till i produktionen av sågklingor. 

Genom standardisering av arbetsprocessen som ger bättre repeterbarhet tror Micor 

att de på sikt kan öka avkastningen.  

Projektorganisation  

Erik Fahlén, Högskolan i Halmstad, Björn Bernsfelt, VD, Christer Einarsson, 

Produkt och teknisk chef, Fredrik Fogelberg, verkstadschef och Andreas Eriksson 

operatör och avdelningschef på riktavdelningen.  

Vald metod 

Metoden som kommer att användas är en anpassad DMAIC-metod samt relevanta 

mätmetoder. 

Tidsplan 

Se Bilaga 1 - Ganttschema 

Resursplan 

Micor AB budgeterar 80 arbetstimmar á 400 kr samt materialkostnader på cirka 5 

000 kr. Vilket ger en budget för projektet på 37 000 kronor.  

4.1.2 Identifiera kunder och deras behov 

Det finns två typer av kunder hos Micor AB. Den första typen av kunder är 

externa kunder som köper cirkulära sågblad. Sedan finns det även interna kunder i 

andra produktionssteg i processen. 

För att få en bra bild av vad Micor AB:s kunder söker för egenskaper på 

sågklingorna har två olika företag inom olika branscher kontaktats eller besökts.  

Interal AB tillverkar aluminiumprofiler och de rangordnade de viktigaste 

egenskaperna enligt följande: 

1. Bra yta på kapsnittet (en bra balanserad sågklinga). 

2. Skärpa (hur länge den cirkulärs sågklingan tänder håller skärpan). 

3. Gångtid. 
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Eftersom Interal AB inte genomför slipning och omsträckning av de cirkulära 

sågklingor har de inget informationsbehov eller information om sträckning 

(Andersson, Interal AB).   

Studiebesök på Kährs golvtillverkare i Nybro 

För att få en bättre uppfattning om vad Micor AB:s sågklingor används till 

besöktes Kährs som tillverkar trägolv. På Kährs vill de inte göra 

efterbearbetningar vid sågning på grund av att snittytan blir dålig. De har därför 

mycket höga krav på sågklingorna som Micor levererar ger en bra snittyta 

(Israelsson, Kährs AB).  

 Kährs värdesätter följande egenskaper i rangordning (Johansson, Kährs AB): 

1. Planhet på den cirkulära sågklingan. 

2. Att sträckningen av de cirkulära sågklingor är jämn, dvs. att sträcket är det 

samma runt hela den cirkulära sågklingan.  

Kährs återsträcker själva sågklingorna med en sträckmaskin likt den äldre 

sträckmaskinen som Micor AB använder vid första rikten. Kontrollen av sträcket 

och planheten sker med linjal, vilket skiljer sig från Micor AB:s tillvägagångssätt, 

då de endast kontrollerar planheten med linjal.  

Frågorna som ställdes till företagen finns i bilaga 2 – Frågor till Micor AB:s 

kunder.  

De interna kunderna är efterkommande tillverkningsprocesser som exempelvis 

lödning. När en cirkulär sågklinga kommer till lödningen är det viktigt att rätt 

spänning är inlagd i den cirkulära sågklingan för att inte den ska kröka sig 

pågrund av uppvärmningen som sker när skären monteras på med hjälp av 

lödning. 

4.1.3 Flödesschema 

Det finns två kategorier av sågklingor som har ungefär samma arbetsgång och 

kontrolleras under liknande förhållanden. Det som är skillnaden är att en kategori 

av klingorna arbetar i betydligt högre varv än de övriga klingorna. Stäckning och 

riktning sker vid två tillfällen i tillverkningsprocessen. Den första riktningen och 

sträckningen sker efter planslipningen.  

Det operatörerna gör först är att kontrollera att tjockleken och diametern är rätt. 

Sedan uppskattar operatören vilket tryck som ska användas för att få optimal 

spänning. Antal ringar med streck som läggs in är beroende av diametern på den 

cirkulära sågklingan. Placeringen av den yttre ringen läggs uppskattningsvis 10-25 
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mm från slitsen. Här är en tydlig skillnad mellan hur operatörerna väljer avstånd 

från slitsen.  

För att se vilken sida som ska placeras uppåt vid riktningen kontrolleras det att 

kupan på den cirkulära sågklingan läggs uppåt i riktmaskinen. Riktmaskinen ställs 

in enligt en tabell som är beroende av sågklingans tjocklek och sågklingan körs 

igenom riktmaskinen två gånger, med 90 graders skillnad. Den tabell som 

Figur 4.1 Flödesschema för första rikten. 
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används är inte uppdaterad, vilket innebär att operatörerna ändra värdena lite efter 

eget tycke. Det är en faktor som kan leda till olika resultat på planheten beroende 

på vilken operatör som tillverkar den aktuella ordern. För att kontrollera planheten 

används linjal vilket kontrolleras på samtliga sågklingor.  

Om spänningen är för låg höjs lufttrycket för att förstärka den innersta 

streckringen. Skulle spänningen skulle vara för hög kan operatören ta bort 

spänning genom att lägga ett cirkulärt sträck längst ut på sågklingan. När 

operatören kontrollerat att sågklingan uppfyller de ställda kraven har rätt 

inställningar uppnåtts och riktningen och sträckningen kan fortsätta på de 

kvarvarande sågklingorna i ordern med de för stunden optimala inställningarna. 

Beroende på diameter och typ av sågklinga kontrolleras spänningen på var 3-5:e 

sågklinga för de flesta sågklingor. Om det är sågklingor som operatören har 

erfarenhet av innan, att det inte brukar vara problem med, kontrolleras färre. Vid 

problematiska sågklingor kontrolleras samtliga för att säkerställa att den önskade 

kvaliteten uppnås på samtliga sågklingor.    

När sågklingan är färdigtillverkad ska den slutriktas och spänningen ska 

kontrolleras att den stämmer enligt deras tabell i ISO 9001:2008. Om sidokastet 

överstrider den satta toleransen justeras det med hjälp av en rikthammare. Även 

spänningen kontrolleras som vid första riktningen och justeras enligt samma 

princip med den nyare spänningsmaskinen. För sågklingor med högt varvtal 

varvas de upp till rätt varvtal för att kontrollera att sidokastet inte är för stort och 

att inga missljud råder. Kontrollen sker visuellt och genom att lyssna efter 

missljud.  



 

14 
 

 

Figur 4.2 Flödesschema för andra rikten. 

4.1.4 Kritiska faktorer, CTQ 

För att få en bättre överblick över de kritiska faktorerna har de delats in i följande 

kategorier: artikel, valsar, material, operatör och övriga tillverkningsprocesser. 

Varje enskild kategori har brutits ner med hjälp av ett CTQ-diagram för att ge en 

helhetssyn på vad som påverkar spänningen hos en cirkulär sågklinga. För att 

verifiera att alla parametrar verkligen påverkar spänningen kommer mätningar att 

göras under nästa fas i DMAIC-modellen. Även hur mycket parametrarna 

påverkar spänningen ska kontrolleras. Informationen som ligger bakom de utvalda 

parametrarna har fåtts fram genom litteraturstudier och iakttagelser av hur 

operatörerna anpassar sträckningen av cirkulära sågklingor. CTQ-diagramet finns 

i Bilaga 3 – CTQ-diagram. 
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4.1.5 Kraftfältsanalys  

Kraftfältsanalysen visar vilka krafter som talar för respektive mot att projektet ska 

lyckas. Det är viktigt att påverka motkrafterna för att projektet ska få en bra 

utgång.  

Medkrafter       Mål 

En bättre produkt. 

Lägre toleranser. 

Bättre repeterbarhet. 

 Större förståelse hur streckningen fungerar. 

Ekonomisk vinning på sikt. 

Dokumentation av avdelningen. 

Lättare upplärning av nya operatörer. 

Motkrafter      Mål 

Projektet tar tid från den ordinarie produktionen. 

Förändringar är tuffa att genomföra i början. 

Det finns knapphängiga kunskaper om sträckning av cirkulära sågklingor på 

företaget. 

4.2 Mäta 
Under den andra fasen kontrolleras vilken information som finns tillgänglig samt 

vilken information som behövs tas fram. En lämplig mätmetod tas fram och 

verifieras. Tillsist genomförs själva mätningen.  

4.2.1 Informationsbehov 

Det finns ingen gammal data från liknande projekt dokumenterat. I förstudierna 

hittades en rapport om lasersträckning men innehållet kan inte tillföra något större 

värde till projektet.  

För att ge en liten bättre bild av vad projektet handlar om beskrivs hur en cirkulär 

sågklinga tillverkas i Bilaga 4 – Tillverkningsprocessen för cirkulära sågklingor. 

Hur de gjorde på sträckavdelningen innan examensarbetet började presenteras i 

4.2 flödesschema med tillhörande kommentarer.  
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4.2.2 Viktiga mått 

För att identifiera problemet behövs orsakerna till problemet identifieras och 

kartläggas, hur mycket de påverkar i det här fallet spänningen på en cirkulär 

sågklinga.  

Y är själva problemet som ska lösas. 

X är faktorer som påverkar Y. 

Y= Mindre variation av spänningen.   

X= Övriga tillverkningsprocesser (Planslippning, lödning, putsning).  

X= Operatör 

X= Valsarnas geometri (Radie på ytan som deformerar, diameter på valsen, 

tjocklek). 

X= Vilket tryck som valsarna deformerar sågklingan. 

X= Deformationsringarnas placering på sågklingan. 

X= Sågklingans geometri (diameter, tjocklek, antal slitsar och laserspår). 

X= Sågklingans material.  

4.2.3 Mätmetod  

Först tänkte en mätutrustning som varvar upp den cirkulära sågklingan till det 

varvtal som den tillverkas för och kontrollera vibrationerna och sidokastet 

användas. Då mätutrustningen inte kom igång i tid ändrades mätmetoden.   

Mätningen av vad som påverkar spänningen kommer att skedde i en 

mätutrustning som kontrollerar hur lång sträcka som två cylindrar förflyttar den 

cirkulära sågklingan i sidled. En mätklocka mäter distansen som den cirkulära 

sågklingan förflyttas med av en given kraft. Hur mätutrustningen för att mäta 

spänningen fungerar hänvisas till bilaga 5 – Instruktioner för mätutrustning 

4.2.4 Mätsäkerhet   

Efter att ha skickat en förfrågan till leverantören om hur mätutrustningen fungerar 

och hur resultatet kunde säkerställas var svaret att en referens skulle användas för 

att kontrollera att mätutrustningen ger likvärdigt resultat när samma produkt testas 

vid olika tillfällen. Mätosäkerheten för mätutrustningen är minst fem enheter då 

kalibreringssågklingan ska hamna mellan 85-90 enheter vid 1,5 bar tryck. Det 

innebär att mätsystemet har en inbyggd mätosäkerhet på maximalt fem enheter. 

Anledningen till att intervallet på fem enheter är att spänningen inte blir helt jämn 
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vid sträckning. Instruktioner och kalibreringsprotokoll finns i Bilaga 6 – 

Kalibrerings instruktioner och protokoll.    

4.2.5 Fastställda krav 

Micor vill att repeterbarheten ska säkerställas samt att de angivna toleranserna 

inte ska överskridas. De vill även förkorta upplärningstiden för nya operatörer på 

riktavdelningen. Dokumentation av projektets kunskap är ett viktigt krav från 

Micor AB. Då det finns maskiner och mätutrustning från olika 

leverantörer/modeller som fungerar olika är det viktigt för Micor AB att 

framförallt resultatet av mätutrustningen säkerställs.       

4.2.6 Planering av mätningen 

Det som kommer att mätas för att se om och hur mycket det påverkar spänningen 

hos en sågklinga är ringens placering, trycket på valsarna, antalet ringar, 

radieförändringar på valsen kontaktyta. Dessutom ska laserspårens och slitsarnas 

påverkan kontrolleras hur de påverkar spänningen. Även hur de övriga 

tillverkningsprocesserna mellan första och sista riktningen ska kontrolleras för att 

minimera justering av spänningen i slutriktningen.  

Mätprotokoll kommer att tas fram för att dokumentera resultaten för framtida 

användning. Mätprotokollen finns i Bilaga 7 – Mätprotokoll.   

4.2.7 Genomförande av mätningen 

Inställningar som har använts vid mätningen är lufttrycket, som har varit 1,5 bar. 

Cylindrarna har placerats 5 mm från botten av tänderna med en tolerans på 1 mm i 

båda riktningarna.  

Först kalibrerades mätutrustningen mot en referenssågklinga. Spänningen ska 

ligga inom 85-90 enheter för att den ska vara godkänd. Trycket som användes var 

1,5 bar. Mätningen gjordes mitt emellan laserspåret och slitsen på den cirkulära 

sågklingan. Mätningar genomfördes mellan varje laserspår och slits, totalt fem 

gånger per sågklingan för att få fram ett medelvärde. Om laserspår och slitsar inte 

förkommer gjordes mätningarna även fem gånger. Resultatet av mätningarna 

presenteras och analyseras i kapitel 6 Analysera.  

4.3 Analysera  
Under den tredje fasen analyseras mätningarna som genomfördes i förgående fas, 

mäta.   

4.3.1 Utfallet av mätningarna  

All information från mätningarna kommer inte publiceras i rapporten. Den 

informationen av mätningarna som redovisas är tillräcklig för analys av 

spänningen.    
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4.3.2 Sträckringarnas placering 

Detta test utfördes för att se vilken inverkan sträckringarnas placering har på 

spänningen. Det som skiljer de två deltesterna åt är att den yttre sträckringens 

placering förflyttades 10 mm närmare centrum. Avståndet mellan sträckringarna 

har i båda försöken varit 40 mm. I båda försöken användes trycket 2,5 bar på 

valsarna. En sträckring illustreras i figur 0.1.  

Ringplacering 
(mm från 
tandens topp) 

Spänning 
(enheter) 

55 50 

55 45 

55 48 

55 49 

55 50 

65 50 

65 50 

65 50 

65 53 

65 53 
                                   Tabell 6.1 visar resultatet av  

                                                                   ringplaceringen radiellt. 

Resultatet var att spänningen ökade med 2,8 enheter när första ringen låg 10 mm 

närmare centrum. Detta innebär att det påverkar om den yttre ringens placering 

bara höftas ut med fingrar eller ögonmått. För att få bort en parameter som 

påverkar spänningen ska därför den yttre ringens placering mätas ut vid varje ny 

order. Det är bara vid den första cirkulära sågklingan som mätningen behövs då 

inställningarna behålls för hela ordern.  

4.3.3 Antal sträckringar 

Enligt den tidigare genomförda litteraturstudien är det arean av deformationen 

som påverkar hur mycket spänning som läggs in i den cirkulära sågklingan. 

Genom att testa olika kombinationer av antal sträckringar, ringarnas placering och 

vilket tryck som behövs användas för att få likvärdigt med spänning i den 

cirkulära sågklingan.    

För att uppnå en likvärdig spänning i de båda testen flyttades den yttre ringen 9 

mm närmare centrum på den cirkulära sågklingan. Dessutom höjdes trycket från 

2,6 till 3,1 kp/cm
2
 vid testet med två sträckringar vilket innebär att en större 

deformation uppstår i de två sträckringarna än när tre sträckringar användes med 

ett lägre tryck på valsarna.  
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Tryck 

(kp/cm2) 
Antal 
ringar 

Ringens 
placering(mm från 
tandens topp) 

Spänning 
(enheter) 

2,6 3 55 43,5 

2,6 3 55 44 

2,6 3 55 51 

2,6 3 55 43 

2,6 3 55 44 

2,6 3 55 43 

2,6 3 55 44 

2,6 3 55 44 

2,6 3 55 46 

3,1 2 63 44 

3,1 2 63 45 

3,1 2 63 50 

3,1 2 63 51 

3,1 2 63 50 

3,1 2 63 45 

3,1 2 63 47 

3,1 2 63 45 

3,1 2 63 46 
Tabell 6.2 visar resultatet när antal ringar varierar mellan två och tre. 

Resultatet av mätningen innebär att antal sträckringar kan minskas från tre till två 

om ringarnas placering flyttas inåt och valsarnas tryck ökas eller omvänt. Det 

styrker teorin om att det är den totala arean som deformeras styr spänningen som 

skapas på cirkulära sågklingor. 

För att se hur enbart antalet sträckringar påverkar spänningen genomfördes ett test 

där enbart antalet sträckringar varierade mellan två och fyra. Den yttre ringen 

placerades 35 mm från tandens topp.   
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Tryck 

(kp/cm2) 
Antal 
ringar 

Spänning 
(enheter)  

2,5 4 44 

2,5 4 40 

2,5 4 48 

2,5 4 45 

2,5 4 40 

2,5 3 30 

2,5 3 27 

2,5 3 28 

2,5 3 29 

2,5 3 28 

2,5 2 15 

2,5 2 14 

2,5 2 16 

2,5 2 10 

2,5 2 11 
                          Tabell 6.3 visar hur förändringar av antal  
                          ringar påverkar spänningen. 

Testet visade att antalet sträckringar påverkar spänningen radikalt. När fyra 

sträckringar användes resulterade det i en genomsnittlig spänning på43,4 enheter. 

Då tre sträckringar användes blev den genomsnittliga spänningen 28,4 enheter. 

Vid två sträckringar blev det genomsnittliga resultatet 13,2 enheter.  

Resultatet av de två olika testerna (i tabell 6.2 och 6.3) visar att om spänningen 

ska bli likvärdigt behövs trycket ökas och/eller sträckringarna flyttas inåt för att 

likvärdig spänning ska uppnås.  

4.3.4 Slitsarnas och laserspårens påverkan på spänningen 

Operatörerna upplever att det behövde lägga i mindre spänning på cirkulära 

sågklingor som har laserspår och/eller slitsar. För att få detta säkerställt gjordes ett 

test för att se om operatörens intentioner stämd.   

Testet omfattades av cirkulära sågklingor utan laserspår och slitsar, cirkulära 

sågklingor med slitsar och laserspår, endast laserspår och endast slitsar. Förklaring 

för de olika geometriska formerna finns i kapitel 0 termonologi.    

Sträckringarna placerades på samma avstånd, och samma tryck (3,0 kp/cm
2
) 

användes på vid alla tester. En förutsättning som ändras är slitaget på valsarna 

samt att laserspåren inte körs över vilket ledder till mindre deformationsarea än på 

övriga typer av cirkulära sågklingorna. Anledningen till att laserspåren inte kördes 
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över är att operatörerna inte gör det vid tillverkningsprocessen. Testerna är 

anpassade till operatörnas dagliga arbete då det är viktigt att se vad som verkligen 

påverkar spänningen på en cirkulär sågklinga.  

Geometri spänning 

Blank 22 

Blank 26 

Blank 23 

Blank 24 

Blank 25 

Laserspår 21 

Laserspår 21 

Laserspår 24 

Laserspår 22 

Laserspår 21 

Slitsar 19 

Slitsar 20 

Slitsar 21 

Slitsar 19 

Slitsar 20 

Laserspår & slitsar 12 

Laserspår & slitsar 12 

Laserspår & slitsar 14 

Laserspår & slitsar 13 

Laserspår & slitsar 14 
                                                               Tabell 6.4 visar resultatet av varierande  

                               geometri på sågklingans stomme. 

Spänningen blev lägst när sågklingan hade både laserspår och slitsar. Testerna 

visar även att slitsarna påverkar spänningen mer än laserspåren gör då det blev 

lägre spänning på de cirkulära sågklingorna som endast hade slitsar. Högst 

spänning blev det när den cirkulära sågklingan inte hade laserspår eller slitsar.     

Det de ovanstående testerna visar är att både laserspår och slitsar påverkar 

spänningen med den aktuella mätmetoden. Om det beror på att laserspåren 

och/eller slitsarna manipulerar mätmetoden eller påverkar spänningen går inte att 

konstatera då ingen annan mätmetod för att mäta spänningen finns tillgänglig på 

Micor AB. Det som går att säkerställa då likvärdiga förutsättningar råder är att 

mätutrustningen visar mindre spänning om den cirkulära sågklingan har slitsar 

och/eller laserspår. 
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4.3.5 Övriga tillverkningsprocesser 

Det som operatörerna har utryckt som ett stort problem är att spänningen ökar 

olika mycket mellan första och sista rikten av cirkulära sågklingor. De 

tillverkningsprocesser som påverkar spänningen har genom ett test och 

kontrollmätningar av operatörerna identifierats till lödningen och putsen. 

Spänning efter planslip 
(enheter) 

Spänning efter 
första rikten 
(enheter) 

Spänning efter lödning och 
putsning (enheter) 

0,3 12 13 

0 10 15 

0,2 11 11 

0 11 13 

0,1 12 17 

0 14 14 

0 11 13 

0 10 16 

0 13 13 

0,2 8 13 
Tabell 6.5 visar övriga tillverkningsprocessers påverkan på spänningen. 

Efter planslipen hade de cirkulära sågklingorna en spänning på 0,08 enheter i 

genomsnitt. Operatören sträckte sågklingorna vilket gjorde att sågklingornas 

spänning ökade till 11,2 enheter i genomsnitt. När de cirkulära sågklingorna kom 

tillbaka vid sista rikten hade spänningen ökat till 13,8 enheter. Testet visade att 

spänningen ökade med 2,6 enheter när ordern kom tillbaka till sista rikten, vilket 

är under Micor AB:s toleranser gällande spänning på cirkulära sågklingor .  

Den 2:e maj 2012 gjordes en kontrollmätning på en cirkulär sågklinga som hade 

ökat från 60 enheter i spänning till 190 enheter i spänning efter den hade blivit 

lödd. Problemet vid lödningen är att det både görs manuellt och automatiskt. När 

det görs manuellt går det inte att kontrollera temperaturen vid lödningen vilket 

påverkar spänningen hos den cirkulära sågklingan. Vid de automatiska 

lödningsmaskinerna kontrolleras temperaturen och justeras efter behov. 

Putsning av cirkulära sågklingor görs både manuellt och automatiskt. Tyvärr 

påverkar spänningen olika om en cirkulär sågklinga putsas manuellt eller 

automatiskt, vilket försvårar operatörernas arbete att sträcka de cirkulära 

sågklingorna vid första rikten, då spänningen ofta varierar när den cirkulära 

sågklingan ska riktas i sista rikten.  

Vid putsningen av den cirkulära sågklingan läggs ett tryck på sågklingan, som är 

beroende av tjockleken på den cirkulära sågklingan. Det finns inte ett specifikt 
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tryck för varje tjocklek utan det finns ett specifikt tryck för åtta olika tjocklekar, 

utan något logiskt samband.  

4.3.6 Valsarnas radie 

Inga tester gjordes på valsarnas radie, istället gjordes en teoretisk undersökning 

med hjälp av den matematiska formeln för tryck.  

 

Figur 4.1 (Bonde-Wiiburg, 2000).   

Kraften, F är konstant. 

Arean, A är kontaktarean på valsen mot den cirkulära sågklingan. 

När radien ökar på valsen blir arean större och då blir nämnaren större, vilket 

leder till att trycket blir mindre på den cirkulära sågklingan.  

4.3.7 Variationer i arbetsprocessen 

Om båda operatörerna arbetar samtidigt tar en av operatörerna hand om den första 

rikten och den andra operatören om sista rikten. Det finns en sträckmaskin och 

mätutrustning till varje operatör. Mätutrustningen går att säkerställa att den ger 

likvärdigt resultat genom att kontrollera båda mätutrustningarna mot en 

referenssågklinga.  

Maskiner  

Sträckmaskinerna är av olika tillverkare och fungerar inte på samma sätt. 

Sträckmaskinen som används i första rikten är helt manuell och mäter trycket som 

valsarna deformerar den cirkulära sågklingorna med kp/cm
2
. Valsarna rullar hela 

tiden vilket gör att deformationen blir lika stor runt hela den cirkulära sågklingan. 

Sträckmaskinen som används vid sista rikten är av en nyare modell och är till en 

viss grad numeriskt styrd. Först när valsarna har uppnått det förinställda trycket 

börjar de rotera, vilket inte ger en lika jämn deformation runt den cirkulära 

sågklingan. Trycket mäts i bar vilket nästan motsvarar kp/cm
2
. 1 kp/cm

2
 

motsvarar 0,981 bar.  

Placeringen av ringarna gör olika av operatörerna baserat på deras erfarenhet. Det 

kan till och med innebära att en order ligger precis vid den undre toleransen för att 

nästa gång, på grund av sträckringens placering hamna precis under den högsta 

tillåtna toleransen.  
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Vid riktningen används inte de angivna värdena utan egna erfarenheter. 

Operatörernas erfarenheter kan skilja sig mellan operatörerna, vilket gör att olika 

inställningar används på maskinen.  

Mätning  

Placeringen av cylindrarna vid mätning av spänningen på de cirkulära 

sågklingorna mäts inte ut. De placeras vid blästerkanten, som kan variera 

beroende på artikeln. Dessutom finns inte blästerkanten att tillgå vid första rikten. 

Detta kan vara en orsak till att mätosäkerheten ökar.   

Översikt hur parametrarna påverkar spänning på en cirkulär sågklinga finns i 

Bilaga 8 – Kartläggning av spänningen på cirkulära sågklingor. 

4.4 Förbättra 

Under förbättringsfasen presenteras lösningar och en lösning väljs och 

implementeras. 

4.4.1 Möjliga lösningar 

1. Identifiera alla faktorer som påverkar spänningen och anpassa 

instruktioner efter det. Samt underlätta vad som ska göras med sågklingan 

genom att titta på sågklingan. 

2. Köpa nya likvärdiga maskiner för att minska parametrarna som påverkar 

spänningen på grund av den befintliga maskinparken. 

4.4.2 Val av lösning 

För att få underlag till ett korrekt beslut har informationen som tagits fram tidigare 

i rapporten iakttagelser samt har intryck tagits in som har speglat den dagliga 

verksamheten på Micor AB. Ett genomgående intryck är att Micor AB har inte har 

eller knapphändig dokumentation om riktavdelningen. Ändå kräver 

riktavdelningen en av de längsta upplärningstiderna på Micor AB, på cirka 1,5 år. 

Detta gör operatörerna på riktavdelningen ovärderlig och kostar Micor AB pengar 

vid sjukdomar och andra frånvarosituationer. Riktavdelningen är ytterst känslig 

för frånvaro, då det endast finns två fullärda riktare och en som inte är fullärd, 

vilket resulterar i att arbetet tar uppskattningsvis 2-3 gånger längre tid än vad det 

tar för en fullärd operatör.   

Det alternativ som har valts att arbeta vidare med är alternativ ett.  

Genom att skapa arbetsinstruktioner och lättare instruktioner för maskinerna 

förkortas förhoppningsvis upplärningstiden på riktningsavdelningen. Samtidigt 

kartläggs och dokumenteras den befintliga kunskapen som finns på företaget. Då 
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minskar risken att viktig kunskap går förlorad om en duktig medarbetare slutar på 

Micor AB.  

Standardisering av arbetsrutinerna med avseende på parametrarna som påverkade 

spänningen minskar variationen på de cirkulära sågklingorna. Instruktionerna för 

tillverkning av cirkulära sågklingor finns i Bilaga 9 – Instruktioner för första 

rikten och Bilaga 10 – Instruktioner för sista rikten. Maskininstruktionerna finns i 

Bilaga 11 – Maskininstruktioner.       

4.4.3 Test av lösning 

Det har inte genomförts några omfattande tester av lösningen utan operatörerna 

har testat på att arbeta enligt instruktionerna i Bilaga 9 – Instruktioner för första 

rikten och Bilaga 10 – Instruktioner för sista rikten.  vid ett tillfälle för att 

utvärdera lösningen. 

Operatörerna tyckte att arbetsmetoden efter den nya lösningen tog lite längre tid 

än den befintliga arbetsmetoden, men de är villiga att ge den nya arbetsmodellen 

en chans då de har fått varit med och utformat arbetsmetoden för att den ska vara 

praktiskt möjlig att genomföra.  

4.5 Styra  
För att den implementerade lösningen ska bli långvarig krävs det att en plan 

upprättas. 

4.5.1 Standardiserande av riktavdelningen 

Genom att införa instruktioner som togs fram i förra fasen har en bra grund 

skapats för standardisering av arbetsmetoden på riktavdelningen.   

 Instruktioner och protokoll för valsbyte har tagits fram för att minimera antal 

parametrar som påverkar spänningen för att skapa rutiner. Instruktionerna och 

protokollet finns i Bilaga 12 – Serviceprotokoll och information om valsbyte 

4.5.2 Planera styrningen av riktavdelningen 

Efter att ha testat lösningen kom det fram att det behövdes en metod för 

operatörerna att genomföra de kritiska momenten för att arbeta enligt 

instruktionerna. 

Genom att använda checklistor för att säkerställa den kritiska fasen av 

implementering som uppskattas att vara två månader då operatörerna har arbetat 

länge för Micor AB. Det har tagits fram checklistor till både de befintliga 

operatörerna och till framtida operatörer. Skillnaden mellan checklistorna är att 

enbart de nya momenten finns med på de befintliga operatörernas checklista. 

Checklistorna finns i Bilaga 13 – Checklistor.  
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4.5.3 Dela erfarenheter 

Det som är viktigt att ta med från projektet till framtida förbättringsprojekt på 

Micor är att dokumentera allt av värde för företaget i alla stadier av projektet. 

Förhoppningsvis kan strukturen som har använts för att lösa problem går att 

använda för att lösa andra problem inom Micor AB.  
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5 Resultat   

Som resultat av det här examensarbetet har arbetsinstruktioner utvecklats, 

till hur en cirkulär sågklinga ska sträckas tagits fram. Arbetsinstruktionerna 

har anpassats efter teorin och testerna som har framhållits till tidigare i 

rapporten. Även enklare maskininstruktioner har tagits fram för att 

underlätta upplärningen av nya operatörer. De framtagna 

arbetsinstruktionerna har operatörerna rådfrågats och testat om det 

fungerar i praktiken. Arbetsinstruktionerna finns i bilaga 9 och 10. 

För att göra bra instruktioner identifierades parametrar som påverkade 

spänningen på en cirkulär sågklinga. Det resulterade i ett träddiagram 

bestående av de identifierade parametrarna. Träddiagrammet är en 

vidareutveckling av CTQ-diagrammet som finns i bilaga 8. 

Mätningarna resulterade i att många olika parametrar som påverkar 

spänningen på cirkulära sågklingor. Det är därför viktigt att minska antalet 

parametrar som påverkar spänningen på cirkulära sågklingor.   
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6 Diskussion  

Det här projektet har utvecklats till ett projekt om att identifiera vad som 

påverkar spänningen hos en cirkulär sågklinga då den tillhandahållna 

mätutrustningen som Micor AB skulle tillhandahålla inte fungerade.  

6.1 Metoddiskussion 

Som metod valdes Six Sigma då den är högst lämplig för 

förbättringsprojekt där mätning används. Små justeringar har gjorts i 

metoden för att anpassas för examensarbetet. Då det inte är ett 

konstruktionsprojekt hade inte en metod som Freddy Olssons för 

konstruktioner kunnat användas. I början fanns det även en idé att 

använda Lean som metod. Det som övervägde till Six Sigmas fördel var 

att stora delar av strukturen var lämplig för att lösa uppgiften.  

Det som gjordes förändringar var framförallt att analyseringsfasen 

anpassades för att lösa problemet.  

Jag har inte tagit fram så många lösningsförslag då det hade varit svårt att 

löst problemet med andra lösningar än den valda lösningen. Det har 

främst varit strukturen för att lösa problem som har varit användbart under 

projektets gång.  

6.2 Vidare arbete 

Då projektet har avgränsats till riktavdelningen på Micor finns det vidare 

arbete att göra med att kontrollera och styra den variation av spänning på 

cirkulära sågklingor, som uppstår vid arbetsmomenten lödning och 

putsning. För att vidareutveckla riktnings- och sträckmetoderna behövs 

variationen av spänningen vid lödningen och putsningen kartläggas och 

styras.  

Som en direkt följd av det här examensarbetet kommer en form av 

vidarearbete bli att mäta sågklingors rotationshastighet och optimera 

sträckningen på cirkulära sågklingor. Då de matematiska formlerna är för 

komplexa och inte ger exakta resultat rekommenderas empiriska försök 

för att lokalisera rätt spänning till cirkulära sågklingor.  

6.3 Kritiskt granskande 

Det kunde ha gjorts ännu flera mätningar på de olika parametrarna, där 

diametern och tjocklek på sågklingan hade varierat. Som mätningarna är 

gjorda nu är det i första hand för att ta reda på vad som påverkar 

spänningen på en cirkulär sågklinga. Det finns således ännu mer 

information att hämta inom området.  
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Vid mätningarna har inte statistiska metoder används för jag har inte vetat 

om hur mycket parametrarna och materialet påverkar spänningen på 

cirkulära sågklingor    

En referenssågklinga som det inte är några spänningar i hade jag kunnat 

lägga mer tid på att få fram. Då leverantören av mätutrustningen, 

Petschauer ansåg att användaren själv skulle anpassa mätutrustningen 

efter en egen referens valde jag att använda mig av en fungerande 

referens som tillhandahölls av Micor AB. Med den mätmetod Micor AB 

använder finns det inga standardiserade normaler att tillgå.  

En tanke var att försöka räkna ut den optimala spänningen för cirkulära 

sågklingor. Beräkningar på hur mycket spänning som är optimalt krävd 

tyvärr utrustning som inte Micor AB kunde tillhandahålla. Dessutom hade 

det inte gått att räkna ut exakta spänningen då modellen som Schajer & 

Mote (1983) presenterar i Analys of Roll Tensioning and its Influence on 

Cirkular Saw Stability har en felprocent på omkring 30 %.  

Det har varit svårt att hitta mycket information inom ämnet då 

sträckmetoden Micor AB använder är lite till åren kommen och inga 

resurser läggs längre på forskning inom området. Den forskning som har 

använts är från omkring 1980-talet. Jag anser dock att teorin är 

uttömmande och mer än tillräcklig då ämnet är så pass smalt.   
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Figurer:  

Figur 0.1 bild: http://www.back-tools.fi/shop/sv/kapklingor/1180046-sagklinga-

hm-250x30-z12-7311660705376.html, Författaren 

Resterande figurer i rapporten och bilagor tillhör författaren.  
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Bilaga 1- Ganttschema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 – Frågor till Micor AB:s kunder.  

Vilka egenskaper är viktiga för er? Rangordna egenskaperna! 

Hur gör ni när ni sträcker om sågklingorna?  

 



 

 
 

Bilaga 3- CTQ-diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 CTQ-diagram. 



 

 
 

Bilaga 4 – Tillverkningsprocessen för cirkulära sågklingor. 

För att ge läsaren en bättre förståelse om var i tillverkningsprocessen 

riktavdelningen befinner sig kommer tillverkningsprocessen att beskrivas 

kortfattat nedan.  

Det första steget i 

tillverkningsprocessen är 

att stommen till den 

cirkulära sågklingan 

skärs ut med laser. Då 

skapas det inre 

spänningar i stommen 

som inte är 

kontrollerade. Detta är 

inte önskvärt när 

sågklingor ska tillverkas.    

Vid laserskärningen 

bildas det grader på baksidan av stommen. Dessa grader tas bort innan stommen 

anlöps för att ta borta de oönskade spänningarna som bildades vid 

laserskärningen. Efter anlöpningen finns det ingen spänning kvar i stommen.  

Stommen är lite för tjock och ytan är bränd efter anlöpningen. För att får bort det 

överflödiga materialet planslippas stommen. 

 

   

 

 

 

När stommen har fått rätt tjocklek ska den först sträckas för att vibrera minimalt 

vid den cirkulära sågklingans arbetshastighet. När den har sträckt behövs den 

cirkulära sågklingan riktas för att minimera sidokastet på stommen. Både 

spänningen och sidokastet kontrolleras manuellt. Streckningen sker manuellt efter 

Figur 1 Laserskärning av en cirkulär sågklinga. 

Figur 2 En cirkulär sågklinga före planslipning.    Figur 3 En cirkulär sågklinga efter planslipning. 



 

 
 

operatörens erfarenheter och vid riktningen följs en tabell beroende av stommens 

tjocklek. Justeringar av riktningen sker med en rikthammare och krävs stor 

yrkeskunnighet för att korrigera stommens fel. 

För att stommen ska sitta passa perfekt till hållaren brotschas centrumhållet. Den 

fösta rengörningen i tillverkningsprocessen inträffar efter brotschningen och 

innefattar avfettningsmedel och rostskyddsmedel   

Vid lödning monteras hårdmetallsskär på stommens tänder och en cirkulär 

sågklinga har skapats. Lödningen gör både manuellt och automatiskt. När orden är 

mindre än tio stycken görs lödningen manuellt och temperaturen mäts inte. Om 

orden är större än tio stycken sågklingor görs lödningen automatisk med en 

temperatur på omkring 700 °C.  

 

 

 

 

Vid lödningen bildas det brännmärken på 

sågklingan. Brännmärkena tas bort med hjälp av 

blästring. Återigen är det dags för en rengörning 

som sker liknande den först rengörningen.  

Putsningen görs för att få bort blästerringen som skapade under blästringen. Och 

för att ge en finnare yta på sågklingan sidor.  

Det sker även en kontroll av sågklingan. Det som kontrolleras är att tänderna sitt 

på rätt och att stommen inte har några synbara defekter. För att vara säker på att 

sågklingan uppfyller de toleranser som Micor ska leverera sågklingan med görs en 

kontroll. Det som kontrolleras är sidokastet och spänningen som ska ligga inom 

angivna toleranser.  

Hårdmetallen slippas i på toppen, sidan och fronten för att få den tilltänkta 

skärgeometrin som ger den önskade skäregenskapen. Tillsist märks och 

förpackas sågklingan och är då redo att skickas ut till kunden.  

Figur 4 Manuell lödning. 

Figur 5 automatisk lödning. 



 

 
 

Bilaga 5 – Instruktioner för mätutrustningen.  

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

I instruktionen för hur mätningen ska utföras för att få ett tillförlitligt resultat 

som är repeterbart. 

 

Figur 2 visar hur mätklockan ska placeras. 

 

Hur en mätnings ska genomföras beskrivs enligt följande: 

1. Cylindrarna ska placeras X mm från botten av tanden.   

2. Trycket ska alltid vara  X. Om inte rätt spänning uppnås på 

kalibreringssågklingan ska skruvarna korrigeras. 

3. Mätklockan ska placeras mitt mellan de två cylindrarna.  

4. Sidokastet mäts genom att rotera på den cirkulära sågklingan. 

5. Innan mätningen ska mätklockan ställas på nollan. 

  



 

 
 

Bilaga 6 – Kalibrerings instruktioner och protokoll. 

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

Den första arbetsdagen i varje månad ska mätutrustningen kalibreras mot referens 

sågklingan. Trycket som ska användas är X. Cylindrarnas skruvar ska placeras X från 

botten på tanden vid mätningen. För att kalibreringen ska vara godkänd ska spänningen 

vara X på referens sågklingan. Om inte rätt värde på spänningen uppnås, får cylindrarnas 

skruvar anpassas tills rätt värde uppnås.  

Datum Spänning Tryck Åtgärder Utfört av  

     

     

     

     

 

  



 

 
 

Bilaga 7 – Mätprotokoll riktavdelningen.  

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

Datum Spänning Tryck Åtgärder Utfört av  

     

     

     

Tabell 1 ett exempel på hur ett mätprotokoll kan se ut. 

Ovan syns ett exempel på ett mätprotokoll. 

 

 



 

 
 

Bilaga 8 – Kartläggning av spänningen på cirkulära sågklingor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Kartläggning av spänningen. 



 

 
 

Bilaga 9 – Instruktioner för första rikten 

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

1. Till varje order finns det ett orderdokument. På orderdokumentet är det 

viktigt att identifiera vilka parametrar som kan påverka spänningen som 

exempelvis diametern och varvtalet. 

2. Ställ in det trycket som erfordras att få den angivna spänningen på den 

cirkulära sågklingan. Kontrollera hur många ringar som sågklingan ska ha.  

 

Figur 1 Placering av den cirkulära sågklingan vid sträckning. 

3. Riktmaskinen ställs in enligt tabellen som är placerad på 

instrumentpanelen till riktmaskinen. 

4. Kontroll av sidokast och spänning sker i mätutrustningen.  

 

  



 

 
 

Bilaga 10 – Instruktioner för sista rikten 

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

1. Till varje order finns det ett orderdokument. På orderdokumentet är det 

viktigt att identifiera vilka parametrar som kan påverka spänningen som 

exempelvis diametern och varvtalet. 

2. Kontroll av sidokast och spänning sker i mätutrustningen.  

3. Steg 3-4 hoppas över om sågklingan är inom toleranserna. Spänningen 

justeras genom att lägga i eller ur spänning med hjälp av sträckmaskinen 

nummer två. Sidokastet justeras med att operatören slår med en hammare 

på sågklingan. 

4. Kontroll av spänningen och sidokastet enligt punkt två. 

5. Skriv på orderdokumentet. Ange vilken spänning som sågklingorna är 

sträckta efter. 

  



 

 
 

Bilaga 11 – Maskininstruktioner.  

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

Instruktioner för sträckmaskinen i första rikten 

1. Centrumbit väljs ut för att passa den aktuella sågklingan som ska sträckas.  

 

Figur 1 visar centrumbiten 

2. Kontrollera att höjden är rätt. Om höjden är fel justera höjden.  

3. För att starta sträckmaskinen tryck på knappen längst till vänster på 

instrumentpanelen enligt figur 2. 

 

Figur 2 visar luftmätaren och kanppanelen. 

4. Trycket kontrolleras genom att trycka ner pedalen. Om trycket behövs 

ändras görs det på den svarta ratten i figur 3.  



 

 
 

 

Figur 3 visar tryckraten.  

5. När rätt höjd och tryck är inställt ska ringarnas placering väljas.  

6. Nu när alla inställningar är färdiga kan stäckningen av sågklingan starta. 

När sågklingan är på plats startas deformationen av sågklingan genom att 

operatören tryck på en fotpedal. 

7. När sågklingan har deformerats ett varv tar operatören bort valsarna från 

sågklingan för att flytta in sågklingan till den positionen där nästa 

deformation ska utföras.  

8. När sågklingan är i position upprepas moment 6 och 7 tills rätt antal 

deformationsringar är skapade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instruktioner för riktningsmaskinen 

 

Figur 4 Instrumentpanelen. 

1. För att starta riktningsmaskinen tryck på startknappen är till vänster i figur 

5 med en etta på knappen.. 

2. Tryck på uppknappen som är ovanför nödstoppknappen i figur 6. 



 

 
 

3. Tryck på nerknappen som är ovanför nöddstoppknappen i figur 6. 

4. Starta bandet på den högra startknappen med en etta på.  

5. Ställ in mätare ett och två enligt tabellen som finns vid instrumentpanelen. 

För att justera mätare ett och två vrids reglagen under respektive mätare. 

Mätare 1 är mätaren till höger och mätare två är mätaren till vänster i den 

mittersta rutan i panelen. 

6. Kör sågklingan igenom maskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Instruktioner för slut rikt sträckmaskinen 

1. Tryck på knappen hydraulpump. 

 

Figur 7 visar var hydraulknappen är placerad. 

2. En centrumbit väljs ut för att passa den aktuella sågklingan som ska 

sträckas.  

Figur 8 visar en centrumbit och de två valsarna. 



 

 
 

3. Kontrollera att höjden är rätt. Om höjden är fel justera höjden 

4. För att placera ringen rätt används knappen som har en pil åt höger och en 

pil åt vänster.  

 

Figur 9 Instrumenpanelen på stäckmaskinen på slut rikten. 

5. Tryck ner pedalen för att starta. 

6. För att byta ring tryck ner pedalen två gånger.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 12 – Serviceprotokoll och information om valsbyte. 

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

Diameter på 
sågklingan. 

Tjocklek på 
sågklingan. 

Radie på 
valsen. 

Tryck Datum för 
byte av 
valsarna  

     

     

     

     

  



 

 
 

Bilaga 13 – Checklistor. 

Endast en kortfattad och odetaljerad beskrivning kommer att presenteras 

på grund av sekretes. 

Det finns två typer av checklistor. Den ena checklistan är avsedd för de 

befintliga operatörerna, medan den andra checklistan är avsedd för nya 

och oerfarna operatörer. Det som skiljer sig mellan de två olika 

checklistorna är att den för de befintliga operatörerna inte är lika detaljerad 

och omfattar inte lika många punkter som checklistan för de nya och 

oerfarna operatörerna.     


