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Uppgradering i Sandsjöfors
aTa Timbers sågverk i Sandsjöfors har uppgraderats. HewSaws tekniker har
bland annat bytt inmatningshjul och motorer. resultatet är säkrare drift och
ökad matningshastighet. och ett nytt produktionsrekord är redan satt.

Såglinjen i småländska Sandsjöfors består av en HewSaw R200 som fått en
uppgradering i höst. De traditionella inmatningshjulen i gummi har bytts mot
HewSaws nya standardhjul i stål för pålitligare drivning, skonsammare drift och
längre livslängd. Dessutom har man bytt ut och förstärkt reducermotorerna
med högre effekt.

Tidigare hade man bland annat problem med att vissa stockar fastnade i slutet av
såglinjen.

Det nya måleriet är i full drift vid HewSaws produktionsanläggning
vid huvudkontoret i finska Mäntyharju. Blad förbättringarna märks en
ny större torkzon vilket innebär att mälerarbeten kan göras mycket
effektivare. Investeringen innebär också en förbättrad arbetsmiljö för
HewSaws medarbetare och ett ökat fokus på målningskvalitet.

HewSaw har på kort tid slutfört två olika affärer till Vitryssland. Båda
gäller HewSaw SL250-linjer och har vardera en produktionskapacitet
på 500 000 m3.

– Våra kunder har höga kvalitetskrav på måleriarbetet på våra maskiner
och det har vi tagit fasta på i det nya måleriet. Färgtjockleken på våra
HewSaw-produkter håller alltid normal pappersbrukstandard, säger
Claes Backlund, vd för HewSaw Sverige.

HewSaw är också i startgroparna för att bygga två nya automatiserade
höglager, ett för råmaterial som stål, och det andra för reservdelar.

쐽

Lars Johan Svensson ser bara fördelar med den senaste uppgraderingen.

Då 40 procent av landets areal är täckt av skog finns goda förutsättningar för den snabbt växande sågverksindustrin där såväl statligt ägda
bolag som utländska företag är verksamma.

쐽

– Vi har fått nya och fräscha inmatningshjul som håller bättre. Dagens motorer
är också mycket mer effektiva så vi räknar inte heller med att elnotan kommer
att öka till följd av att vi ökat effekten.
Uppgraderingen gjordes av Hewsaws tekniker i samarbete med ett lokalt elföretag.
Efter skiftet på tisdag kväll inleddes arbetet och redan på lördag samma vecka kunde
provkörningen göras.
– Vi är otroligt nöjda med den snabba installationstiden och proffsiga arbetet från
HewSaw-teknikernas sida.
Han bedömer att åtgärderna på sikt kan ge upp till 15 procents förbättrad produktion.

쐽
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Med ny och uppgraderad design lanserar HewSaw en ny generation
reducerhuvuden. Förbättrad fliskvalitet, smidigare genommatning, enklare
knivbyte och längre livslängd med härdat stål är några av nyheterna.

2019 års generation av reducerhuvud har genomgått en rad uppdateringar och förbättringar:
앫 Materialet är HewSaws nya superstål med HRC33 alternativt syrafast
stål för maximal hållbarhet och slitstyrka.

앫 Reducerhuvudena har fått en ny design och skär med öppen baksida
vilket gör att fliskvaliteten förbättras tack vare mindre belastning och
minskade skärkrafter.

앫 Alla fästbultarna nås från baksidan av reducerhuvudet vilket underlättar
byte. Samtliga bultar har också låsring och no-drop design så att de sitter
kvar i reducerhuvudet vid knivbyte.

– Allt gick helt enligt plan, vi är mycket nöjda, säger produktionschefen Nils andersson.

HewSaws team, under ledning av Marko Järvinen, har haft några intensiva
sommarveckor. På måndag vecka 29 drog installationerna igång och på lördag
vecka 31, helt enligt tidplan, kunde den första provkörningen göras.
– Vi hade ett team på drygt 20 personer som installerade en helt ny delningssåg med
inmatningstransportör och brädavskiljare. Dessutom byggdes såghuset om samtidigt och
sågverkets egen personal installerade en del kringutrustning, berättar han.
Samordningen har varit A och O, menar Nils Andersson på Hilmer.
– Alla involverade har gjort väldigt bra insatser och det har krävt ett nära samarbete
för att koordinera alla delar av bygget, dessutom med en väldigt tajt tidplan. Vi är väldigt
nöjda, säger han.
Vi har fått ett högre sågutbyte, precis som kalkylerat, säger Nils
Andersson, produktionschef på Hilmer Andersson i Lässerud.
Bild; Andreas Fredriksson. HewSaw’s systemtekniker på plats.

Marko Järvinen menar att god planering och god kommunikation varit några av
framgångsfaktorerna.

HewSaw har utvecklat en ny generation reducerhuvuden. Det är den
tredje sedan HewSaw presenterade 3-spiral för korta knivar 2001.
– Den nya generationen är ett resultat av en pågående process hos HewSaw
att ständigt förbättra funktionen och innebär ett antal förbättringar jämfört
med föregångaren Det här är ett bra exempel på hur HewSaw hela tiden
jobbar för att utveckla tekniken för våra kunder, säger Claes Backlund, vd
för HewSaw Sverige.

Helt enligt tidplan kunde Hilmer andersson trycka på knappen för sin nya såglinje,
med en HewSaw SL250 delningssåg. Under det tre veckor långa sommarstoppet
gjordes alla installationer.

Den andra orden gäller en ny såglinje till Kimabel i Polotsk, en HewSaw
SL250 2.2. Kimabel är ett snabbväxande vitryskt företag som startade
så sent som 2013 med tre anställda och en timmerbil för att frakta
virke. I dag har bolaget mer än 270 anställda och utsågs förra året till
Årets entreprenör i Vitryssland.

2007

Sågverket i Sandsjöfors togs över av ATA Timber 1 januari 2017. I samband med
detta byggdes en helt ny såglinje för att såga kubb, upp till 2,4 meter långa stockar.
Grundstomme i såglinjen är en begagnad och renoverad HewSaw R200 som ATA
Timber förvärvat från ett nedlagt sågverk i Lycksele.

Bättre arbetsmiljö och högre sågutbyte
resultat av ny installation hos Hilmer

Den ena linjen levereras till Litauen-baserade VMG Group som
varit verksamma i Vitryssland sedan 2013. Bolaget investerar i ett
nytt sågverk i Vitebsk som enligt plan ska stå klart första kvartalet
2021. Såglinjen är en HewSaw SL250 3.3. Bolaget har sedan tidigare
ett sågverk i Borisov, där en HewSaw R250 A.1 är installerad.

HEWSaW LaNSErar EN Ny gENEraTIoN rEDUcErHUVUDEN

– De nya stålhjulen ger bättre grepp och med starkare motorer kan vi även öka
matningshastigheten. Efter installationen har vi inte haft några problem med stockar
som fastnar, säger han.

– Det är en mycket stabil maskin och vi uppskattar verkligen att den fortfarande går
att utveckla och förbättra, säger Lars Johan Svensson.

Två nya HewSaw SL250-leveranser från HewSaw bidrar till att
öka kapaciteten i den växande vitryska sågverksindustrin med
en miljon kubikmeter.

Andra nyheter från fabriken är att en mindre fleroperationsmaskin har
fått en ny plats i verkstan, vilket möjliggör för fler fleroperationsmaskiner.

– Resultatet är bättre tillgänglighet och högre matningshastighet. Det har gått över
förväntan, måste jag säga. Vi är otroligt nöjda. Redan efter tre veckors drift har vi slagit
nytt produktionsrekord, och då är linjen inte riktigt intrimmad ännu, säger Lars Johan
Svensson, platschef i Sandsjöfors.

쑺 HewSaw lanserar en ny generation
reducerhuvuden

HewSaw har investerat i en ny målerianläggning vid sin fabrik i
Mäntyharju. Satsningen innebär bland annat en förbättring av men
innebär också att måleriet blivit mycket mer effektivt.

Nilsson grafisk form. 2019

Lars-Johan Svensson, platschef ATA Sandsjöfors.

쑺 HewSaw levererar två såglinjer till Vitryssland

– Med byggmöten under vintern och våren lades grunden för projektet. Eftersom
tidplanen var pressad var det också extra viktigt att alla moment och insatser från
de olika parterna görs i rätt tid. För HewSaws del handlar det om att så mycket som
möjligt av sågmaskinen görs klar redan i fabriken, säger han.

앫 Centrumplattan är utbytbar för optimal anläggning mot den

Hittills är driftserfarenheterna goda.

reducerade ytan. Plattan är belagd med ett friktionslätt och hårt
material och shimsas till rätt höjd vilket ger ett bättre stöd för
stocken och en bättre måttnogrannhet.

– Ja, det har gått som på räls. Även om vi inte har trimmat anläggningen till fullo ännu
kan vi redan nu se ett högre sågutbyte, precis som vi kalkylerat. Och nu när installationen
är gjord kan vi helt fokusera på att lära oss maskinen och optimera driften, säger Nils
Andersson.

앫 Ytterst på reducerhuvudet finns en rotbenskniv som gör att
utstickande rotben huggs upp och stör därför inte stockens
genommatning.

앫 En ny design där reducerhuvudet inte har någon metall bakom
sig gör att inga slitytor behövs och livslängden ökar.

FakTa. AB HILMER ANDERSSON

Han är också nöjd med kvaliteten.

쐽

– Det är rejäla grejer och HewSaw håller vad de lovat. Vi har också fått mycket bra
support och all hjälp vi behöver från HewSaw under uppstartstiden. tillsammans kan
vi utveckla och vässa produktionen, säger han och fortsätter:
– Den nya såglinjen ger också våra anställda en mycket bättre arbetsmiljö. Det är
renare, tystare och säkrare.

쐽

Hilmer Andersson har ett sågverk och hyvleri i
värmländska Lässerud, nära norska gränsen. Företaget
har ett 60-tal anställda och driver förutom sågverk
och hyvleri även en byggbutik. Sågverket producerar
cirka 200 000 m3 per år, varav drygt 70 procent
vidareförädlas i de egna hyvlerierna. I sommar har
sågverket uppgraderats med en ny HewSaw SAL250
delningssåg med inmatningstransportör och brädavskiiljare, I projektet ingick även en ombyggnad av
såghuset.
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Bild från Nössemark som visar lagrets ytterringsfrekvens
(BPFO – Ball Pass Frequency Outer), det vill säga den takt
en kula passerar ett fel på den yttre lagerbanan. I det här
fallet syns det tydliga träffar på BPFO, vilket indikerar
lagerskada. Om lagret inte har en skada syns inte heller
några träffar (blått) på dessa BPFO-markörer (rött).
BPFO-träffen på bilden har synts i våra mätningar sedan
systemet driftsattes under försommaren och har inte ökat
nämnvär t i amplitud. Vi tittar nu på hur detta utvecklar
sig och när det kan vara aktuellt att byta lager.

Samarbete kring röntgen och 3D
ger skjuts för digitalisering på sågverken

Övervakning online
varnar om förslitningar

Teknikleverantörerna Finnos och Prologic+ inleder ett samarbete för
att integrera ny teknik i HewSaws såglinjer. Finnos vd jere Heikkinen ser
samarbetet som ett led i digitaliseringen av sågverksbranschen.

Vida Wood i Nössemark har fått ett nytt onlinesystem för lagerövervakning.
Den snabbkörande såglinjen har försetts med sensorer som ger tidiga
varningar om nedsatt kondition i mekaniska slitdelar.
HewSaw samarbetar med leverantören SPM Instruments kring ny teknik
och intelligenta system. Idén är att automatisera övervakningen av såglinjer och använda sensorer för att tidigt kunna varna för försämrad
mekanisk kondition. Ett pilotprojekt har initierats vid Vida Woods sågverk i Nössemark där installation och driftsättning av det nya systemet
har gjorts under sommaren.
– Vårt onlinesystem för lagerövervakning är igång enligt plan, konstaterar
Andreas Engström från SPM Instruments.

HÖga MaTNINgSHaSTIgHETEr
Såglinjen i Nössemark, en HewSaw R200 1.1 V1 är specialiserad på
kubb och körs med väldigt höga matningshastigheter, upp till 62 stock
i minuten.

Han ser stora utvecklingsmöjligheter för tekniken.
– Vi för diskussioner med HewSaw om hur vi kan utveckla systemet
ytterligare. Bland annat tittar vi på olika metoder för att hjälpa produktionen.
Vi ser även möjligheter att koppla övervakningen till HewSaws proaktiva
underhållssystem, HewSaw MP, som används i Nössemark.
För HewSaw är projektet ett led i stävan att göra såglinjerna mer
tillgängliga och lönsamma för kunden.
– Installationen i Nössemark är en pilotanläggning där vi tillsammans med
Vida kan lära oss ännu mer om hur vi ska kunna kontrollera och övervaka
våra effektiva sågmaskiner, säger vd Claes Backlund.

쐽

– Integrationen med Prologic+ gör att vår stockmätare i praktiken är
designad för HewSaws såglinjer. Kunderna behöver bara en fysisk scanner
då Finnos mjukvara integreras med Prologic+. Det här gör att kunden enkelt
och riskfritt kan uppdatera sin stocksortering med röntgenteknik och få
ännu bättre data för optimering utan att behöva byta ut hela utrustningen.

– Vår intelligenta teknik och vårt samarbete är viktiga pusselbitar i sågverkens
onlineövervakning. I vår process skapas en uppsjö av digitala uppgraderingar
för HewSaws såglinjer, säger Jere Heikkinen.

– Hittills har vi detekterat en tidig skada på en ytterring på en elmotor, en
skada som är i ett sådant tidigt skede att det inte går att upptäcka med
blotta ögat, säger Andreas Engström.

Wood Safari med finsk rundtur
Höstens Wood Safari lockade ett 15-tal deltagare från Sverige. Under
några septemberdagar fick de en rundtur i den finska sågverksindustrin
med besök på HewSaws toppmoderna verkstad och flera sågverk.

VärLDSLEDaNDE PÅ oMrÅDET
Finnos har bara under de senaste två åren installerat ett 30-tal system
av sin stockmätare, vilket gjort att man är världsledande på området.
Genom att kombinera laser- och röntgenteknik blir det enklare att styra
sorteringen exakt. Vinster är bland annat en jämnare kvalitet på slutprodukten och effektivare användning av råvaran.
Jere Heikkinen påpekar att stockmätarna bara är en del i företagets
tänk kring att optimera sågverkens produktion. Målet är att digitalt
kunna följa råvaran från stock till slutprodukt.

Världens modernaste sågmaskintillverkning finns hos HewSaw i
Mäntyharju där även bolagets huvudkontor är beläget. Hit gick också
det första stoppet på höstens Wood Safari där deltagarna bland annat
fick se de nya robotarna som används i svetsverkstad och vid verktygstillverkningen. Även de nya NC-maskinerna och det nya måleriet
väckte intresse.

Resan hade fokus på stora såglinjer och färden gick bland annat till
Versowood i Hankasalmi för att studera deras HewSaw SL250 3.3
som installerades 2010. Besök gjordes även hos Metsäwood i Vilppula
och JPJ Wood i Juupajoki, som båda har HewSaw SL250 sågmaskiner.
Claes Backlund och Magnus Karlsson från HewSaw Sverige samt
Tuomas Halttunen, vice vd från Veisto Oy, var värdar under resan.

VaD TyckTE DU oM HÖSTENS WooD SaFarI?
”Jordnära och sympatiskt med ena benet i framtiden”

– Det vi bygger nu är ett AI-system för hela sågverket, som ger möjlighet att
kontrollera avkastning och kvalitet genom hela processen. Det är ett stort steg
och ett tecken på vårt engagemang gentemot AI och självlärande processer
inom sågverksindustrin, säger Jere Heikkinen och påpekar att samarbetet
underlättas av att Finnos har sitt huvudkontor i samma del av Finland
som HewSaw, det är mindre än tio mil emellan.

쐽

Martin Öling, underhållschef, AB Karl Hedin, Krylbo:
– På HewSaw-fabriken i Mäntyharju, där vi guidades av vd Markku
Rautio, slogs jag av vilka jordnära och sympatiska människor som
sköter operationen. Det känns bra att strategin är långsiktig och
känslan är att företaget hela tiden står med ena benet i framtiden, både vad gäller investering i egen tillverkningskapacitet
och teknikutveckling. Det var också otroligt intressant att se nya
sågmaskiner färdigställda i varierande grad, man slås av den

genomgående höga kvaliteten genom hela tillverkningsprocessen.

– Det bestående intrycket var de samtal där man fick chansen
att diskutera gemensamma problem och utmaningar med
annat folk i branschen. Tröskeln för att ta en kontakt för ett
studiebesök eller bara ett telefonsamtal i största allmänhet
blir betydligt lägre om det föregås av ett personligt möte.
Detta är speciellt viktigt för mig eftersom jag än ny i sågverkssvängen (> 1 år) och inte har något nätverk att
tala om.

HELMI – ETT NyTT aNSIkTE PÅ HUVUDkoNTorET
Helmi Simonen är ny marknadsassistent på HewSaws huvudkontor i Mäntyharju
sedan i maj. I hennes arbetsuppgifter ingår både marknadsföring och kommunikation
för hela koncernen.

ÖkaT INTrESSE FrÅN BraNScHEN

– Vi märker dock ett ökat intresse och får många förfrågningar från sågverk
kring vår teknik för övervakning, sågverksbranschen har vaknat till när det
gäller Industri 4.0, automation och digitalisering, säger Andreas Engström.

Han menar att integrationen mellan de två systemen gör det enkelt för
HewSaws kunder att ta del av ny teknik.

Tekniken skapar också nya intressanta utvecklingsmöjligheter för
sågverken.

Tekniken är patenterad och ger extremt långa varningstider vid nedsatt
mekanisk kondition.

– Genom samarbetet med Prologic+ kan vi
förstärka den 3D-baserade optimeringen med
vårt röntgensystem som även ger data om stockens
inre kvalitet, säger Finnos vd Jere Heikkinen.

– Prologic+ har en lång historia av samarbete med HewSaw och vi kan
förstärka den nuvarande 3D-baserade tekniken med vårt röntgensystem
som även ger en bild av stockens inre kvaliteter, säger Jere Heikkinen,
vd för Finnos.

Ta DEL aV Ny TEkNIk

Såglinjen har försetts med 26 DuoTech-accelerometrar, sensorer som
kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i en och samma givare. De
övervakar lager och slitdelar på elmotorer och lagerbockar men även
sågklingor och fräshuvuden. Såglinjen har också försetts med åtta transmitters som mäter temperatur i roterande axlar.

Bland sågverk är denna typ av system fortfarande ovanliga, men SPM:s
teknik används sedan länge inom många andra delar av industrin.

Med sina stockmätare som kombinerar laser och röntgen har det finska
teknikbolaget Finnos under de senaste två åren rönt stora framgångar.
Företaget har ända sedan starten 2016 haft en vision om att bidra till
sågverksbranschens digitalisering och har nu inlett ett samarbete med
kanadensiska Prologic+, som med sina 3D-scanners är en naturlig
partner för både HewSaw och Finnos.

Över vakningen bestå av 26 DuoTech-accelerometrar som förenar vibrationsoch stötpulsmätning och finns på elmotorer och lagerbockar i såglinjen för
att över vaka konditionen på lager och slitdelar. Sensorerna kommer även att
över vaka sågklingor och fräshuvuden. Systemet har också åtta givare som
mäter temperatur i roterande axlar.

– Jag har en stor bredd i mitt jobb och har bland mycket annat varit delaktig i design
och koordination av HewSaws nya webb, publicerat ett magasin och hjälp till att ta fram
utställningsmaterial till en mässa i Jyväskylä, berättar hon.
Helmi kommer ursprungligen från södra Österbotten men har bott de senaste sex
åren i Vasa där hon studerat kommunikation vid universitetet.

쐽

”Ger oss inspiration inför framtida projekt”

Jacob Nordgren, produktionstekniker, Setra Group, Hasselfors:
– Det var mycket intressant att se HewSaws verkstad och ta
del av deras filosofi med sågmaskinerna med stort fokus på
bland annat operatörsvänlighet och på att ha en stor del egen
tillverkning. Självklart var det också intressant för vår del att se
hur andra aktörer, allt från små privatägda sågverk till riktigt
stora industrier, använder maskinerna. Det ger oss på Setra
inspiration inför framtida projekt.

쐽

NäSTa WooD SaFarI GÅR TILL NORDAMERIKA
Häng med på vår nästa Wood Safari
– den här gången till Nordamerika våren 2020.
Vill du hänga med till Nordamerika på nästa års Wood Safari?
räkna med några intensiva dagar i kanada och USa med intressanta
besök och nyttiga möten. Programmet är ännu inte spikat men skriv
redan upp tiden i din almanacka. Wood Safarin startar söndag den
29 mars och avslutas i Vancouver den 4 april.
Frågor och anmälan: claes.backlund@hewsaw.com

