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Sammanfattning 

Sandvik AB grundades 1862 av Göran Magnus Göransson som var den första i världen som 

lyckades framställa stål enligt Bessemermetoden. Idag, nästan 150 år senare, har Sandvik AB 

44 000 anställda och är verksamma i 130 olika länder världen över och har en omsättning på 

närmare 72 miljarder SEK. (Sandvik) 

 Sandvik är indelat i tre olika affärsområden; Sandvik Tooling, Sandvik Materials Technology 

och Sandvik Mining and Construction, vilket också är det område detta examensarbete berör.  

 

En del av produktionsberedningen av produkterna, CAM-beredningen, är att skapa de verktyg 

som produkten i fråga skall bearbetas med. Verktygen hämtas i dag från olika platser (databaser, 

mallar) och används sedan i beredningen för att simulera bearbetningen av produkten. Att de 

olika verktygen sparas på olika platser medför att kontrollen över verktygen är bristande.  

Sandvik Mining & Construction vill nu bygga ett centralt resursbibliotek som skall innehålla 

verktygshållare, verktygsskär, maskinadaptrer, förlängare, fixturer m.m. för att hanteringen av 

dessa i samband med CAM-beredningen skall bli mer kontrollerad. 

 

Syftet med examensarbetet är att identifiera samtliga verktyg, fixturer och hållare som används 

vid tillverkningen på produktionsenheten i Sandviken. Med hjälp av detta skall det sedan skapas 

logiska samband mellan verktyg och tillverkning så att det snabbt och smidigt ska gå att få fram 

ett ”verktygsträd” till en produkt. Målet är att ta fram en metod, eller tillvägagångssätt, för hur ett 

resursbibliotek skall byggas. 

Genom intervjuer, observationer och studiebesök kunde ett antal krav och önskemål för det 

framtida resursbiblioteket identifieras. Tre olika metoder för att bygga biblioteket identifierades, 

och slutligen valdes en metod som går ut på att bygga upp ett resursbibliotek i Teamcenter med 

hjälp av applikationerna ”Classification” och ”Resource Manager”. För att testa funktionaliteten i 

denna metod byggdes ett ”test bibliotek” som visade att de funktioner som efterfrågas uppfylldes. 

Fördelen med att bygga ett bibliotek i Teamcenter är att det blir ett gemensamt, centralt bibliotek. 

Vidare är det möjligt att spåra, och söka efter resurser samt att revisionshanteringen medför att 

ändringar i en resurs blir synlig för samtliga användare.  
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Abstract  

Sandvik AB was founded in 1862 by Göran Magnus Göransson, who was the first in the world to 

succeed in using the Bessemer method for steel production. Today, almost 150 years later, has  

Sandvik AB 44 000 employees and operations in 130 countries and annual sales of approximately 

SEK 72 billion. (Sandvik) 

Sandvik AB is divided in three business areas; Sandvik Tooling, Sandvik Materials Technology 

and Sandvik Mining and Construction, which also is the area who this report concerns.   

 

As a part of the preparation of manufacturing (CAM-process) for the products, the tools that 

manufacture the product are created. Today, the tools are imported from different places and are 

then used in the CAM-process in order to simulate the machining of the product. It is difficult to 

manage and control the tool data due to the different sources. Sandvik Mining and Construction 

wants to build a centralized resource library that will include tool holders, cutting inserts, 

machine adapters, fixtures etc. to retain control over these parameters in the CAM program.  

 

The aim of this thesis is to identify the resources that are used in the manufacturing in Sandviken, 

and then create relations between tools and manufacturing in order to get a more efficient way to 

generate the CAM data. The goal is to develop a method that will be used in order to build a 

resource library. The method will also include how the resources can be classified, and how they 

will be imported to the CAD program.  

 

Through interviews, observations and company visits a specification of requirements was created. 

Also three different methods to build a resource library were identified. Finally one method was 

selected; it means that the resource library will be built in Teamcenter together with the 

applications “Classification” and “Resource Manager”.  In order to test the functionality of this 

method a “test library” was built. This resulted in a high functionality, and the requirements were 

fulfilled. The advantage of building a library in Teamcenter is that it will be a common, 

centralized library. Also, it will be possible to search and track the recourses, and the revision 

management means that chances will become visible for all users.   

 

 



 III 

Förord 

 

Detta examensarbete har utförts på Sandvik Mining and Construction i Sandviken och är 

avslutningen på Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med inriktning mot 

produktionssystem. Examensarbetet utgör 30hp, vilket motsvarar 20 veckor. 

 

Arbetet utfördes under perioden september 2009 – januari 2010. 

 

Jag vill med detta förord rikta ett stort tack till alla som hjälp mig, genom att ha bidragit med sin 

tid, erfarenhet och kunskap, att svara på mina frågor och funderingar.  

Slutligen hoppas jag att Sandvik Mining and Construction kommer att få användning av denna 

rapport, och att implementeringen av det nya resursbiblioteket går bra! 

 

 

 

 

Sandviken 25 januari 2010 

Rebecca Andersson 
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Begrepp och förklaringar 

 

CAD   Computer Aided Design, ett program där man designar och skapar olika 

objekt. 

 

CAM Computer Aided Manufacturing, är kopplat till ett CAD-program där man 

skapar verktyg och genererar verktygsbanor för att kunna simulera och 

visualisera olika tillverkningsprocesser som till exempel en borr- eller 

svarvoperation. 

 

Teamcenter En programvara från Siemens. Teamcenter är en portal där CAD/CAM och 

annan data kan sparas. I Teamcenter finns olika applikationer som används 

för att förenkla de olika stegen i produktlivscykeln. 

 

NX En programvara från Siemens. NX är ett CAD-program för att framställa 

ritningar och 3D-modeller av olika objekt.  

 

Tillverkningsresurs Med tillverkningsresurser menas alla tänkbara hjälpmedel som behövs i 

och med tillverkningen av en produkt. Detta kan vara verktyg, 

maskinadaptrer, fixturer, robotar, maskiner etc. 

 

Komplett verktyg Med ett komplett verktyg menas de olika delar som verktyget består av då 

det sitter inuti en maskin. 

 

ASCII-fil En textfil som endast består av bokstäver (A-Z) och siffror (0-9) samt 

mellanslag och punkter. 

 

CAPP system  Sandviks egna processplaneringsprogram. 

 

Attribut  En egenskap, eller kännetecken hos ett objekt. 

 

CNC Computer Numerical Control, ett datorsystem för att styra 

verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin. 

 

NC kod Instruktioner till en CNC maskin i hur den skall positionera ett verktyg 

samt hur den ska hantera verktygsparametrar som matning och hastighet. 
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1. Inledning 

Detta är en introduktion till rapporten och arbetet. Här beskrivs bakgrunden till examensarbetet, 

syfte och mål samt viktiga avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Sandvik Mining and Construction (SMC) har under en längre tid expanderat och vuxit i snabb 

takt. Expanderingen har skett genom att efterfrågan av produkterna ökat, men även att olika 

företag köpts upp och blivit en del av SMC. De uppköpta företagen har alla sitt eget sätt att arbeta 

på, vilket har skapat problem i form av ostandardiserade arbetsmetoder. Utvecklingen av 

processer och metoder i tillverkningen har blivit lidande då fokus istället lagts på att kunna möta 

den ökade efterfrågan.  Tillverkningsprocessen inkluderar alla steg som behövs för att omvandla 

råmaterial, komponenter eller parter till en färdig produkt som möter kundens förväntningar och 

krav (Online Business Dictionary, 2009). Processen börjar med att en modell konstrueras och en 

ritning tas fram. Ritningen och modellen används sedan som underlag för 

produktionsberedningen där själva tillverkningen förbereds. Med hjälp av ett CAM-program
1
 

analyseras modellen, och en metod för hur den skall tillverkas tas fram. För svarvning, fräsning, 

borrning eller andra typer av bearbetning i CNC-styrda maskiner genereras en NC-kod 
2
som 

sedan skickas till maskinen. 

CAPP-systemet, SMC:s processplaneringsprogram, som omfattar allt från ritningar till nc-

programmering, kostnader och lagernivåer är ett exempel där den snabba tillväxten har gjort att 

uppdateringar och underhåll av programmet inte har gjorts i den takt som behövts. SMC har 

”växt ur” systemet.  Tidigare erhölls, genom CAPP-systemet, en automatisk generering av så 

kallade ”trådmodeller”
3
. Genom att mata in ett antal parametrar, specifika för den typ av produkt 

som skall tillverkas, kunde beredarna snabbt och enkelt förses med rätt information. När sedan 

utvecklingen gick framåt och modeller började konstrueras i 3D, samtidigt som allt mer och mer 

aktiviteter sker i Teamcenter, började problemen växa fram. Det blev svårt att hantera 3D 

modeller samt revisioner av ritningar och beredningar då CAPP och NX/Teamcenter har svårt att 

                                                
1 CAM =Computer Aided Manufacturing 
2 NC-kod är instruktioner som ges till maskinen för att positionera och manövrera verktyget. 
3 En trådmodell är en icke-solid 3D modell. Det som i NX kallas ”wireframe”. 3D modellen består alltså bara av 

konturer och inga ytor.  
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kommunicera med varandra. Detta har resulterat i att SMC har problem med sina CAD/CAM 

metoder, det finns idag ingen standardiserad metod för att arbeta med CAM-beredning vilket 

leder till att arbetet blir mycket ineffektivt. Det största problemet handlar om hanteringen av 

resurser, dvs. skärande verktyg, verktygshållare och fixturer. 

 

För att få ordning på CAD/CAM metoderna startades ett projekt kallat New Way of Working 

(New WoW) på SMC under våren/sommaren 2009. En del av projektet handlar om att skapa en 

ny metod för att hantera de resurser som används i CAM-beredningen, och det är under den delen 

av projektet detta examensarbete ingår. 

1.2 Problembeskrivning 

Att beredningsarbetet inte längre är standardiserat har resulterat i en minskad kontroll över 

resurserna som används i samband med CAM-beredningen. Verktyg, hållare och fixturer sparas 

och hämtas från olika platser (databaser, bibliotek), och finns därför inte samlade på en 

gemensam plats. Detta leder till att det inte finns någon spår- eller sökbarhet av dessa. Genom att 

återfå kontroll över resurserna, ska det i framtiden skapas ett mer effektivt sätt att arbeta på. 

Resurserna ska hanteras i ett så kallat resursbibliotek som direkt kopplas till NX där CAM-

beredningen sker. Problemet är att ta fram ett förslag på hur biblioteket skall byggas, samt hur 

resurserna skall hanteras, klassificeras och användas. 

För att ta fram en lösning på problemet används följande frågor som en grund;  

 – Hur ser verktygshanteringen ut idag? 

 – Vilka attribut och klassträd finns idag, och vilka finns det ett behov av att få? 

 – Vilka applikationer i Teamcenter, och vilka externa program som kan integreras i 

Teamcenter, är lämpliga för denna typ av problem?  
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1.3 Syfte och mål 

Idag har man kommit till en punkt där systemet är omöjligt att uppgradera, så det enda 

alternativet är att utveckla ett nytt system för att kunna få tillbaka samma effektiva generering av 

modeller till tillverkningen, och på så sätt snabbare få ut produkterna till kund. I korthet ska det, 

då en beställning läggs på till exempel en borrkrona, gå att skriva in antal periferi och front stift, 

antal sid- och front spolhål, diameter m.m. som borrkronan skall ha, och utefter det automatiskt 

skapa en färdig/fullständig CAD modell med tillhörande CAM beredning. 

Det är detta som är bakgrunden till projektet New WoW, som har delats in i 5 olika delar; CAD-

metoder, NC-kods generering, resursbibliotek, postprocesser samt IT-infrastruktur. Målet med 

hela projektet är att förbättra produktiviteten. Man skall kunna arbeta med förändringar i 

maskiner, metoder och verktyg oberoende av varandra. 

För att detta skall kunna fungera måste man ha fullständig kontroll på tillverkningsresurserna, 

dvs. skärande verktyg, verktygshållare och fixturer ända upp till NC-maskinen.  

Syftet med hela projektet är att skapa en ”design-till-produkt miljö” som ska ge kortare ledtider, 

ökad produktivitet, flexibilitet i produktionslinan, och ”oberoende tillverkningsmetoder”.  

 

Syftet med examensarbetet är att identifiera samtliga verktyg, fixturer och hållare som används 

vid tillverkningen på produktionsenheten i Sandviken. Med hjälp av detta skall det sedan skapas 

logiska samband mellan verktyg och tillverkning så att det snabbt och smidigt ska gå att få fram 

ett ”verktygsträd” till en produkt. På samma sätt som det går att söka på en slutprodukt och få 

fram de olika komponenterna, ska det gå att få fram de olika verktygen som krävs för att tillverka 

produkten. 

 

Målet är att presentera ett förslag på hur ett resursbibliotek skall kunna byggas, samt förse 

projektgruppen med tillräcklig information så att ett beslut om implementering skall kunna fattas. 

Förslaget skall först och främst vara anpassat för produktionsenheten i Sandviken, men det skall 

även gå att genomföra på andra produktionsenheter världen över. Figur 1 visar en schematisk bild 

över hur resursbiblioteket skall se ut. 



 4 

 

Figur 1. Schematisk bild över det tänkta resursbiblioteket  

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Lösningen ska till en början implementeras på produktionsenheten i Sandviken, för att senare 

även implementeras på andra enheter globalt. Dock kommer detta examensarbete att avgränsas, 

och endast beröra produktionsenheten i Sandviken. Ytterligare avgränsningar är att lösningen 

skall gå att integrera med Teamcenter då alla beredningar och modeller samlas där. 
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2. Metod 

Detta avsnitt beskriver examensarbetets arbetsgång, och hur denna rapport kommit till. Avsnittet 

behandlar vilka metoder och vilken metodik som använts för att samla in och bearbeta data. 

Slutligen diskuteras rapportens trovärdhet och mätbarhet.  

2.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Då information har samlats i ett forsknings- eller utvecklingsarbete behöver materialet 

systematiseras, komprimeras och bearbetas för att slutligen kunna användas som grund till en 

analys och ett resultat. De metoder som finns för att bearbeta information kan vara allt från 

statistiska metoder för analys i numerisk form till metoder för tolkning av textmaterial eller 

intervjuer. Med kvantitativ metod menas den statiska metoden där datainsamlingen består av 

mätvärden som analyseras numeriskt. Kvalitativ metod är den metod som används för att 

analysera ”mjukare” data som till exempel textmaterial och intervjuer. (Patel & Davidsson, 1994) 

 

Insamling och analys av data till denna rapport har till största del varit av kvalitativ karaktär. 

Detta för att den information som samlats in i de flesta fall varit genom skrivna dokument, 

intervjuer och observationer, och därmed analyserats på ett kvalitativt sätt. Syftet är att samla 

information från ett fåtal grupper för att få en ökad förståelse inom ämnet, och att på så sätt 

utveckla en metod. Inga statistiska analyser eller jämförelser har behövts. 

2.2 Metodik 

Med metodik, eller teknik, menas hur själva datainsamlingen gått till i praktiken. Det vill säga på 

vilket sätt material har samlats in för att kunna beskriva, jämföra eller förutsäga något. (Ejvegård, 

2009) 

Det finns två typer av data; primärdata och sekundär data. Primärdata är information som 

forskaren själv samlar in och analyserar som till exempel intervjuer och observationer. Sekundär 

data är information som samlats in och analyserats av någon annan än forskaren och för ett 

ändamål än just det problem forskaren ska lösa. Sekundär data är alltså information som redan är 

publicerad exempelvis en artikel eller bok. (Ibid) 
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2.2.1 Primär data 

Intervjuer 

De kvantitativa intervjuerna betecknas ofta som standardiserade och formella, medan de 

kvalitativa upplevs som mindre standardiserade eller informella. Den stora skillnaden mellan de 

olika intervjuteknikerna är metodernas uppfattning av kunskap och vad som är möjligt att veta.  

De kvantitativa intervjuerna utgår från ett positivistiskt synsätt, och där det på förhand definierats 

”hypoteser” som skall ”testas”. Alltså, en kvalitativ intervju är ett medel för att ”testa” eller 

bestämma omfattningen av någon företeelse som är på förhand bestämd. Hypoteserna formuleras 

som frågor med färdiga svarsalternativ, som presenteras i form av ett formulär eller enkät. Detta 

brukar kallas ett standardiserat intervjuförfarande.(Ljungar, 2008) 

 

De kvalitativa intervjuerna utgår från hermeneutiska och fenomenologiska kunskapstraditioner, 

och syftet är att upptäcka eller identifiera okända eller inte tillräckligt kända företeelser och 

egenskaper. De kvalitativa intervjuerna används för att upptäcka eller förstå någonting, och det är 

inte på förhand känt vad det är som söks. Kvalitativa intervjuer betecknas därför som 

”ostandardiserade” intervjuförfaranden, där ingen fråga är viktigare än någon annan.  

 

Två typer av kvalitativa undersökningsmetoder som är vanliga är fältstudier och deltagande 

information. En person samlar in data genom att till exempel arbeta på ett företag eller genom att 

tillbringa mer eller mindre lång tid i en organisation eller bland en grupp människor. Den stora 

skillnaden mellan undersöknings- och intervjumetoder är att intervjuer är en indirekt 

datainsamlingsmetod eftersom det innan intervjun redan har samlats in information från 

”intervjuoffret”. (Ibid) 

 

De intervjuer som genomförts under examensarbetet har varit både kvalitativa och kvantitativa. 

Kvantitativa intervjuer med olika personer på SMC har genomförts med syfte att identifiera krav, 

önskemål och funktioner i och med det nya sättet att importera verktyg till NX samt hanteringen 

av verktygen i Teamcenter. Intervjuerna har genomförts både i grupp och enskilt. De har även 

varit intervjuer utan förbestämda frågor, men också intervjuer då den intervjuade har fått ett 

frågeformulär i förväg som sedan diskuterats under intervjun. 
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Observationer 

Genom observationer i produktionen har kunskap om tillverkningen inskaffats. Syftet med 

observationerna var att undersöka hur de fysiska verktygen ser ut och hur de sätts in/tas ut ur NC-

maskinerna. Vidare studerades det fysiska verktygslagret samt flödet i fabriken och 

produktsortimentet som finns på produktionsenheten i Sandviken.  

 

Studiebesök 

För att få input om utveckling, implementering, igångkörning samt underhåll av ett 

resursbibliotek uppbyggt i Teamcenter gjordes ett studiebesök hos Volvo Aero i Trollhättan. De 

har byggt ett resursbibliotek från grunden med hjälp av Classification och Resource Manager, 

och har ca 4500 inklassade verktyg. 

2.2.2 Sekundärdata 

Litteraturstudie 

För att förstå problemet samt att få tillräcklig kunskap inom området gjordes en litteraturstudie. 

Studien omfattade att söka information om Teamcenter och de olika applikationerna samt fakta 

om CAM-beredning och NC-kods generering. Litteraturstudien har gjorts genom att söka 

information i olika databaser så väl som i olika manualer som hittats på Siemens hemsida. 

Siemens är leverantör och skapare av Teamcenter och NX, därför har mycket information sökts 

via dem. 

Kurser/utbildning 

För att få tillräcklig kunskap om hur konstruktion, men framförallt produktionsberedning och 

verktygshantering fungerar i NX genomfördes att antal ”on-line” kurser om olika delar i NX 5.0. 

Utbildningen kommer från Igetit Management Knowledge Portal
4
 och baseras på 

utbildningsmaterial med instruktioner som följs direkt i NX. De olika kurserna innehöll bland 

annat modellering, ihopsättning av olika delar (assembly), tillverkningsmetoder, 

verktygsskapande samt generering av verktygsbanor och NC-kod. 

Från samma portal togs även en introduktionskurs till Teamcenter 2007. 

 

                                                
4 http://www.myigetit.com 



 8 

Ytterligare utbildning, fast på en mer avancerad nivå, som behandlar Resource Manager och 

Classification har utförts. Experter, från Siemens, inom dessa områden har under 2-3 dagar hållit 

i utbildningarna. 

2.3 Undersökningens kvalitet 

Undersökningens kvalitet är beroende av om metoden avsett att samla in rätt information, och att 

den sedan samlas in på rätt sätt. Även om undersökningen inte syftar till att ”mäta” något i 

egentlig bemärkelse, måste det på något sätt gå att försäkra sig om att forskaren vet vad denne 

gör. Dels måste man veta att det man undersöker är det som man avser att undersöka, att 

undersökningen har god validitet. Dels måste man veta att man gör det på ett tillförlitligt sätt, att 

undersökningen har god reliabilitet. (Patel & Davidsson, 1994) 

  

2.3.1 Validitet 

God validitet har uppnåtts genom att de personer som kontaktats har haft stor erfarenhet inom 

området. Vidare har intervjuerna genomförts med olika personer, för att på så sätt få flera källor 

och åsikter. Slutligen har intervjuerna genomförts på så sätt att respondenten inte blivit styrd åt 

något håll.  

2.3.2 Reliabilitet 

Att vara observant med reliabiliteten hos mätinstrument är viktigt. Ofta konstruerar forskaren 

själv sina mätinstrument som till exempel frågeformulär, därför föreligger risken att 

mätinstrumentets pålitlighet blir låg. (Ejvegård, 2009) 

För att uppnå hög reliabilitet i detta arbete har all information hämtats från erkända och pålitliga 

källor. Intervjuer har genomförts med personer som är väl insatta i ämnet, och resultaten har 

diskuterats för att på så sätt undvika missförstånd. Slutligen har alla uppgifter i rapporten 

kontrollerats av personer som är anställda på Sandvik.   
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2.4 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet har delats upp och utförts enligt Figur 2 här nedan. 

Planeringen bestod i att göra en grov tidsplan samt uppdelning och olika delmål för arbetet. 

Tidsplanen finns i bilaga 1. 

Nulägesanalysen gjordes för att få en övergripande bild och tillräcklig bakgrundsfakta om hur 

CAM-arbetet fungerar idag samt hur de olika tillverkningsprocesserna går till och vilka produkter 

som tillverkas. Informationen erhölls genom intervjuer med produktionstekniker, observationer 

av tillverkning och produktflöde, kartläggning av de befintliga resurserna samt en litteraturstudie. 

Vidare gjordes en kartläggning av olika verktyg som används för att spara och klassificera olika 

typer av data. Detta gjordes genom att söka information i olika databaser, se hur andra företag 

hanterar sina resurser, samt genom utbildning från Siemens. Utvärderingen av resultatet från 

analysen gjordes genom att se vilken lösning som bäst möter de krav och önskemål som 

identifierades i nulägesanalysen. Det alternativ som ansågs vara bäst lämpat för SMC 

undersöktes vidare för att på bästa sätt anpassa lösningen och få den önskade funktionaliteten. 

 

  

 

Figur 2. Arbetsgång vid genomförandet av examensarbetet 
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3 Teori 

Detta avsnitt presenterar resultatet från litteraturstudien. Avsikten med kapitlet är att beskriva 

den information som är betydande för examensarbetets syfte. Resultatet av litteraturstudien ska 

sedan användas för att ta fram olika lösningsförslag.  

 

3.1 Teamcenter 

Dagens konkurrenskraftiga och globala marknad kräver att de ledande industriföretagen hela 

tiden utvecklar och levererar produkter i världsklass. Med hjälp av ett PLM-system
 
(Product 

Lifecycle Management) är detta möjligt. Ett PLM-system driver process- och 

produktutvecklingen, och hjälper företaget att bygga de rätta produkterna på bästa sätt. 

Teamcenter är världens mest använda PLM-system. Med hjälp av Teamcenter drivs 

produktutveckling och produktivitetsförbättringar genom att människor kopplas till produkterna, 

som sedan bereds med den kunskap de behöver för att fungera effektivt i en global 

produktlivscykel. 

Fördelarna med Teamcenter märks tydligt. Produktiviteten ökar eftersom Teamcenter blir en 

samlad källa av produkter och processkunskap. Gruppmedlemmar förses konstant med 

information, vilket medför att de snabbt kan hitta den information de behöver. Det går betydligt 

mycket fortare att söka i Teamcenter än att göra en (egen unik) individuell sökning. 

Genom grupperna som kan skapas i Teamcenter blir det enklare att samarbeta, och globala 

grupper och leverantörer kan snabbare fatta beslut. (Teamcenter Overview) 

 

Användandet av Teamcenter börjar redan i produktutvecklingsprocessen. Med hjälp av de olika 

applikationerna definieras kund- och marknadskrav utifrån ett produktperspektiv, och 

kommuniceras sedan ut till säljteamen. Applikationerna är både ingenjörs- och behovsmässiga. 

 

I behovshanteringen (Requirements management) är det möjligt att identifiera, definiera, hantera 

och förstärka produktkrav. Med hjälp av olika tolkningsverktyg och innehållshantering, vilket 

inkluderar dokument, kalkylblad, ritningar och diagram, blir det enklare att länka och skapa 

samband mellan behoven till produkterna samt att det möjliggör en bredare användning.   
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Spårbarhet innebär att produktkraven kan kopplas samman med underliggande processer. Detta 

stärker arbetsflödet eftersom det blir enklare att spåra, hantera och sprida förändringar av kraven 

till de olika produktteamen. (Ibid) 

 

Teamcenter är ett så kallat ”Cross-domain system”, vilket innebär att Teamcenter plattformen 

samarbetar och kommunicerar med andra typer av system som till exempel olika CAD-, 

ergonomi, och simuleringsprogram. I Teamcenter är det genom detta möjligt att kartlägga en 

produkt utifrån ett logiskt system perspektiv, och analysera egenskaper hos produkten så som 

prestanda, underhåll, användarvänlighet och ergonomi. Andra exempel på system som kan länkas 

samman med Teamcenter är MatLab/Simulink, Sparx samt Microsoft Office (Excel, Word och 

Visio).  

 

I Teamcenter samlas all data från de olika systemen i en och samma källa. Detta gör det lättare 

för team medlemmarna att hitta, ändra och dela information samtidigt som återanvändning av 

parter, processer och annan information maximeras. Då detta innebär att en stor mängd data blir 

tillgänglig för många användare skapas revisioner och versionskontroller av all data. Detta 

innebär att till exempel en part eller process inte kan ändras utan att en ny revision skapas. 

Teamcenter har förkonfigurerade standardbaserade processer för att initiera, acceptera och utföra 

ändringar.  På så sätt behålls fullständig kontroll över data.   

Användare, eller gruppmedlemmar får olika behörighet beroende på vilka ändringar som just de 

skall få tillåtelse att göra. Att ändra designen på en part bör endast en konstruktör få behörighet 

att göra, eller acceptera.  

 

Marknaden ställer allt högre krav på företagen, och de måste hantera allt mer komplexa 

produkter, och förse mer segmenterade marknader med ny teknologi. Teamcenter förenklar 

hanteringen av komplexa produkter genom att BOM (Bill of Material) ger total synlighet av 

produkterna och hur de utvecklas genom hela produktlivscykeln. I BOM hanteras de olika delar 

en produkt består av, delarna definieras och används för simulering och tillverkning. För att 

förenkla hanteringen ger även Teamcenter möjlighet till visuell feedback så att det tydligt visas 

vilka parter som är färdiga, och vilka som fortfarande är i någon process.  
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Dokumentationshantering blir lättare att hantera då olika verktyg gör det möjligt att länka parter 

eller assemblies (CAD-data) i produktbeskrivningar, eller annan dokumentation, då som bilder i 

dokumenten. Bilderna är direkt kopplade till dokumenten, och uppdateras automatiskt då en 

ändring görs. (Ibid) 

 

Tillverkningsdata, process-, resurs- och fabrikskunskap hanteras i samma miljö som konstruktion 

och utveckling vilket medför att konstruktions- och produktionsteam får ett närmare samarbete 

och på så sätt blir mer effektiva. 

I Teamcenter finns standardiserade mallar och automatiserade arbetsinstruktioner som förenklar 

överföringen av information till maskinoperatörer. Det är också möjligt att klassificera 

tillverkningsresurser så som verktyg, fixturer, maskiner och robotar, och sedan skapa processer 

för att hantera användningen av dem. Integrerade verktyg möjliggör modellering, visualisering, 

analysering och optimering av verkstadslayout och materialflöde.  

 

Ytterligare en applikation i Teamcenter är att simulera processer och workflows. Detta leder till 

en ökad kontroll och högre produktivitet. Simuleringarna kopplas direkt till en specifik produkt 

typ eller ett workflow, och är på så sätt enkel att hitta för alla användare. Alla team medlemmar 

kan interaktivt visualisera resultat utan att behöva använda sig av expertverktyg. 

Teamcenter kan spåra och hantera alla parter, verktyg och utrustning som används för att 

reparera, underhålla eller renovera företagets kapitaltillgångar. 

Verktyg för rapportering och analysering finns att använda direkt i PLM miljön. Rapporter, grafer 

och diagram genereras i Teamcenter och kan sedan konverteras till html eller pdf format. 

Visualiseringsverktyget skapar modeller av produktdata i både 2D och 3D, vilket gör att 

produkten kan följas på ett enkelt sätt genom hela produktlivscykeln. Att kunna se modeller av 

produkten i de olika stadierna minskar risken för missförstånd och fel, och samtidigt förenklar 

arbetet då papperskopior inte behövs. (Ibid) 

 

Sammanfattningsvis kan Teamcenter liknas vid en stor databas som kan användas av hela 

organisationen. Beroende på vilken position, och arbetsuppgifter en person har får de olika 

behörighet att ändra och skapa filer. Teamcenter används genom hela (PLC) produkt livscykeln, 

från utvecklingsstadiet ända till produktion av den färdiga produkten. 
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3.2 Resource Manager 

Resource Manager är ett bibliotek som samlar och hanterar en stor mängd data om 

tillverkningsresurser. Detta inkluderar allt från maskinverktyg, skärande verktyg och tolkar, till 

robotar, svetspistoler och tillverkningsprocessmallar. En övergripande struktur definieras under 

vilken data klassificeras. Genom klasserna kan sedan parametriska sökningar göras för att enkelt 

få fram rätt data. Resource Manager är en applikation som baseras på, och därmed är tätt 

integrerad med, Teamcenter plattformen. Detta innebär att data kan hämtas från Resource 

Manager och användas direkt i Teamcenter och andra program länkade med Teamcenter, som till 

exempel NX. Resource Manager kan också konfigureras till att bli ett helt ”stand alone” 

bibliotek. (Resource Manager A single, enterprise-wide source for accessing manufacturing 

resource data) 

 

3.2.1 Bakgrund 

Dagens tillverkande företag möter hela tiden ett ökat tryck att ge marknaden produkter med högre 

kvalitet snabbt, och till lägre pris. Prototypplaneringen är den del av PLC där det går att vinna 

betydande tids-, kostnads, och kvalitetsförbättringar. En utmaning som många tillverkande 

företag står inför är att hitta rätt data. Undersökningar som utförts visar att en 

produktionsingenjör spenderar så mycket som 40 % av sin tid till att leta efter data, och många av 

de misstag som begås beror på att fel information, eller data, har använts. Orsaken är att data 

sprids ut på flera platser, och inte är tillgänglig för dem som faktiskt behöver komma åt den. 

Oftast finns ingen annan utväg än att utforma nya processer, eftersom det inte finns tid till att 

hitta de som redan är testade. Det är naturligtvis onödigt, och mycket ineffektivt, att göra ”samma 

sak igen”. 

Resource Manager miljön består av ett bibliotek fullt med tillverkningsresurser. Biblioteket 

byggs upp av en klassificeringsstruktur, som dessutom innehåller ett grafiskt verktyg samt ett 

brett utbud av sökbara komponenter. Med dessa funktioner är det enkelt att identifiera kriterier 

och söka efter resurser. Med 3D modellerna går det snabbt att bekräfta att rätt resurs hittats, och 

beskrivande textfiler behöver aldrig öppnas. Biblioteket och klasstrukturen finns länkat i olika 

applikationer i Teamcenter, vilket innebär att själva Resource Manager inte behöver öppnas för 

att resurser skall kunna sökas. Fördelen med detta är att resurserna inte behöver sparas i olika 
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databaser, med detta följer att det går att ändra i filer och automatiskt få tillbaka de rätta process- 

och verktygsmallarna från Resource Manager. Med detta fås en snabbare och mer effektiv 

återanvändning av standard resurser och metoder. (Ibid) 

 

3.2.2 Uppbyggnaden av Resource Manager 

Klasstrukturen 

Resource Manager använder ”in-class” teknologi för att klassificera resurser. Resurserna tilldelas 

klassificeringsinformation och attribut, och är organiserande i en hierarkisk struktur. Varje klass 

definieras av ett klassnamn samt ett antal attribut. Attributen är kännetecken, eller egenskaper, 

hos klassen de representerar. Till exempel kan en klass innehålla fysiska kännetecken som längd, 

vikt, material och diameter. 

 

Sökfunktionen 

Sökningar kan genomföras i en klass, eller en underklass, med alla attribut. För ett bredare 

resultat kan även så kallade ”wildcards” (*), eller intervall användas som sökkriterium. Resultatet 

visas i form av en tabell. 

 

2D och 3D grafik 

I Resource Manager finns en ”viewer” där både 2D och 3D bilder kan visas. I fönstret kan 

komponenter eller sammansättningar av komponenter visualiseras. 3D modeller som finns i JT 

format går även att rotera, zooma, eller mäta direkt i fönstret. 

 

Att bygga sammansättningar av olika resurser 

Det huvudsakliga syftet med Resource Manager är att flera komponenter kan byggas ihop till 

sammansatta resurser, och sedan klassas som ett komplett verktyg eller resurs. BOM strukturen 

över den sammansatta resursen går att utöka med en mängd olika attribut. 

 

Med resursbiblioteket blir det enklare, och snabbare att söka och hämta resurser eftersom de finns 

samlade på ett och samma ställe. En ökad kontroll över resurserna, minskad risk för duplikation 

av data, samt uppmuntran att använda standard resurser kan reducera kostnader och lager. 
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Biblioteket samlar resursdata som används i flera olika nyckelapplikationer så som 

processplanering, NC-programmering, CAD verktygs design samt maskin- och flödessimulering. 

Att Rescource Manager är en del av Teamcenter gör att det är enkelt att uppdatera och få tillbaka 

verktygs- och maskinverktygsdata samt 3D part filer från NX, och NX CAM. (Ibid) 
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Nedan visas en schematisk bild över Resource Manager, och vad de olika delarna består av 

 

 KLASSTRUKTUR/KLASSTRÄD  

 Klass 

 Klass namn 

 Attribut 

 Kännetecken och egenskaper hos objektet 

 

 PARAMETRISK SÖKMOTOR 

 Alla attribut 

 Klass 

 Underklass 

     

 INTEGRERAD 2D & 3D GRAFIK 

 Visualisera resurser/sammansättningar (assemblies) 

 Visualisera verktyg 

 Rotera, zooma, mäta, etc. 

 

 BYGGA SAMMANSÄTTNINGAR AV OLIKA RESURSER (ASSEMBLIES) 

 Skapa, ändra, klassa och söka sammansatta resurser (assemblies) 

 Definiera, modifiera och utöka BOM 

 Visa komplett BOM 
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3.3 CAPP 

CAPP, Computer Aided Process Planning, är Sandvik koncernens eget processplanerings 

program. Systemet utvecklades i mitten av 1980-talet främst för att underlätta arbetet för 

produktionsteknikerna. Programmet ska alltså planera i vilka steg en produkt skall tillverkas. 

Initiativet till att datorisera produktionsberedningen grundade sig i att produktionsteknikerna 

skapade och underhöll operationslistorna manuellt. Med sin kunskap och erfarenhet skapades 

operationslistor för varje artikel som skulle tillverkas. Operationslistorna var i princip ett papper 

bestående av olika punkter som följde produkten genom hela processen. Då en operation var 

färdig bockades den punkten av på listan. Allt skedde för hand, med papper och penna. Detta var 

inte speciellt effektivt och tämligen rörigt, men framförallt mycket enformigt. 

Produktionsteknikernas arbete bestod mest i att skriva ut papper och dela ut dem. I och med att 

CAPP-systemet infördes förändrades detta, numera sköts allt elektroniskt. Så fort en order 

kommer in matas ett antal parametrar in i systemet. Exempel på en parameter kan vara typ av 

produkt, antal, leveranskrav m.m. Systemet skickar sedan produkten/produkterna vidare och 

ritningsunderlag plockas fram. Systemet bygger sedan processkartor för produkterna som baseras 

på olika villkor. Villkoren kan till exempel vara att OM diametern är större än 12 DÅ ska 

produkten bearbetas i maskin 1, OM diametern är mindre än 12 DÅ ska produkten i stället 

bearbetas i maskin 2. (IF dia>12 THEN maskin 1, IF dia<12 THEN maskin 2). Med hjälp av 

villkoren skapas en ”väg” för produkten att tillverkas, med andra ord genereras samma 

operationslistor som tidigare men nu mera sker detta automatiskt. Information och NC-program 

skickas till den berörda maskinen och operatören.  

 

CAPP-systemet tillhör en stordatamiljö, medan Teamcenter plattformen tillhör Windows. De 

olika systemen kan kommunicera, men CAPP systemet kan kännas ”gammalt” då samma 

funktion idag finns i Teamcenter med applikationen ”Part Planner”. 

Innan Teamcenter och NX fanns, var de inga problem att generera ritningar. Dock är det ett 

problem nu eftersom CAPP-systemet inte kan hantera 3D modeller, och inte heller revisioner. 

Den stora bristen ligger i att CAPP-systemet inte kan registrera någon som helst spårbarhet. Görs 

en ändring i till exempel en ritning, som ligger sparad i CAPP-systemet, talar systemet inte om att 

en ändring har gjorts vilket kan ställa till stora problem. 



 19 

I CAPP arbetar man med produktfamiljer, dvs. produkter som bearbetas på liknade sätt. Olika 

parametrar som är specifika för just den produkten, i familjen, som ska tillverkas fylls i, och ut 

kommer information om leveranstid, tillverknings- och försäljningspris, operationskarta, 

ordernummer som kopplas till rätt NC-program m.m.  

 

För att hantera CAD/CAM resurser skapades CAPP-man. Det är i CAPP-man som alla 

CAD/CAM filer samlas. Med hjälp av ett interface mellan CAPP och CAPP-man kan de två 

systemen kommunicera och överföra filer.   

 



 20 

3.4 Postprocessor 

En postprocessor är den delen av CAM, eller NC programmeringssystemet, som flyttar 

verktygsbanan och skapar den G-kod som CNC maskinen behöver.(GibbsCAM CAM Views) 

CNC-maskinen styrs genom program gjorda på G- och M-kod. G-koden används för att 

positionera verktyget, medan M-koden används för att hantera verktygsparametrar som matning 

och hastighet. Även om postprocessorn ofta glöms bort, eller osynliggörs, är den en viktig del av 

CAM systemet. Utan postprocessorn kan inte maskinen få information om hur den skall 

manövreras. (Ibid)  

Kopplingen mellan G-kods redigering och postprocessorer är enkel. Med en bra postprocessor 

behövs ingen redigering av G-kod alls. 

De flesta CAM systemen genererar en eller flera typer av filer som innehåller instruktioner för en 

CNC maskin. Filerna är antingen skrivna i ett binärt format, som kallas CLDATA, eller med ett 

ASCII format som är skräddarsytt efter APT (Automaticallty Programmed Tools) språket. 

På andra sidan av ekvationen finns NC maskinen. Den kräver input som är anpassas efter den 

styrning som används, men även den operatör som arbetar vid maskinen. Mellan CAM systemet 

och NC maskinen finns postprocessorn. Postprocessorn är mjukvara som ansvarar för att skicka 

instruktioner från CAM systemet in till NC maskinen. (What is post-processing) Idag sköts allt 

detta automatiskt i de olika CAD/CAM programmen och CLDATA filerna behövs ej.  

Figur 3 visar hur postprocessorn skickar kod från CAM systemet till CNC maskinen. 

 

 

Figur 3. Figuren illustrerar sambandet mellan CAM-postprocessor-CNC maskin, källa: www.icam.com 
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 4 Empiri 

Avsnittet inleds med en presentation av Sandvik Mining and Construction, detta följs av en 

nulägesbeskrivning av hur arbetet med produktionsberedningen går till idag. Vidare presenteras 

det empiriska material som ligger till grund för den kommande analysen och slutsatser. Till 

största del baseras det empiriska materialet på de intervjuer och observationer som genomförts, 

men även data som hämtats från sekundära källor så som litteratur och kurser/utbildning. 

4.1 Sandvik AB 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande 

position inom utvalda områden. Med representation i 130 länder spänner verksamheten över hela 

världen. Koncernen har 44 000 anställda och en omsättning på 72 miljarder kronor.  

Sandviks verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom materialteknik, vilket har gett 

koncernen en världsledande position inom tre affärsområden: 

 

 Affärsområdet Tooling är i huvudsak inriktat på verktyg och verktygssystem för 

metallbearbetning. 

 Inom Materials Technology utvecklas främst produkter i rostfria stål, speciallegeringar 

samt värmematerial och processystem 

 Mining and Construction är specialiserat på maskiner och verktyg för bergbearbetning. 

Vilka används i gruvor och på anläggningsarbeten över hela världen. 

 

4.1.1 Sandvik Mining and Construction 

Sandvik Mining and Construction är uppdelat i tre olika kundsegment; Underground mining, 

Surface mining och Construction. De tre segmenten erbjuder ett stort utbud med allt från 

bergverktyg, borriggar, och gruvborrar till lastare, krossar och transportband. Sandvik Mining 

and Construction erbjuder marknadens mest avancerade och kompletta produktprogram för gruv- 

och anläggningsindustrin. Affärsområdet möter kundernas behov inom gruvverksamhet både 

ovan och under jord. Från ett tidigt stadium i processen, genom kunskap och utrustning för 

prospektering, i utvecklingsarbetet av en ny gruva, till att leverera utrustning och service till nya 
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och befintliga gruvor. Inom anläggningsindustrin är Sandvik en partner för kunder i nischer som 

ballastproduktion, infrastrukturprojekt, demolering och återvinning. (Sandvik Mining and 

Construction) 

Produktionsenheten i Sandviken tillhör produktområdet ”Rock tools and systems”, vilket innebär 

system för bergborrning. Inom detta område finns ett antal olika produkter, tillexempel verktyg 

för tunneldrivning, bergförstärkning, produktionsborrning i underjordsgruvor och pallborrning i 

dagbrott. På enheten i Sandviken tillverkas bergborrar av typen ”topphammar”, och ”DTH” 

(Down the hole). Gemensamt för dessa typer av borrar är att de består av en, eller flera stänger 

som används för att skarva eller förlänga borren, samt en borrkrona. Produktionen är uppdelad i 

två delar, skarvborrsverkstaden där stängerna tillverkas och kronverkstaden där borrkronorna 

tillverkas.  

 

 

Figur 4. Olika typer av bergborrar, källa: www.sandvik.com  

4.2 Nulägesbeskrivning 

För att få en inblick i hur arbetet med produktionsberedningen ser ut har ett antal 

produktionstekniker på SMC intervjuats, vidare har observationer av deras arbete genomförts. 

För att till fullo förstå processen har även observationer av den faktiska tillverkningen gjorts. 

Dessa intervjuer och observationer har resulterat i en kravspecifikation innehållande de krav och 

önskemål som framgått då produktionsteknikerna intervjuats. Eftersom att det är 

produktionsteknikerna som kommer att vara användare av resursbiblioteket har intervjuerna till 

största del skett med dessa personer. Deras åsikter och tankar kring ämnet är det som har 

värderats högst. 
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4.2.1 Dagens resurshantering 

På SMC är det produktionsteknikerna som ansvarar för produktionsberedningen av artiklarna. 

Genom CAPP-systemet får de information om vilka produkter som skall tillverkas. I Teamcenter 

finns sedan konstruktionsmaterial för de olika artiklarna. Utifrån modellerna skapas en CAM-

beredning. Arbetet är uppdelat efter en viss typ av maskin, eller om maskinen är stor och gör 

många typer av bearbetningar, fördelas arbetet mellan flera personer. Själva beredningen är 

uppdelad efter vilken typ av bearbetning detaljen skall genomgå. Detta innebär att en färdig 

produkt består av flera olika beredningsfiler. Detta beroende på att olika maskiner har olika 

postprocessorer och därmed genereras CNC-koden olika. Beredningarna sparas i Teamcenter 

under den färdiga produkten. En komplett artikel består alltså i slutändan av flera olika CAD och 

CAM filer. 

 

Idag skapas interna verktygsbibliotek direkt i NX. Dessa bibliotek är unika för varje 

produktionstekniker, och innehåller bara de verktyg som just deras typ av bearbetning kräver. För 

en beredning skapas en ”mall” där i sin tur ett mindre bibliotek skapas. Mallen kopieras sedan när 

en ny beredning skall göras, allt för att vinna tid och slippa göra om grunderna igen. I vissa fall 

delas även mallen mellan olika personer. Den person som gör den första delen av beredningen 

skapar mallen och skickar den sedan vidare så att nästa person kan fortsätta att lägga till sina 

verktyg i mallen. Verktygen sparas i mallen, och kan därför öppnas av andra. Hur dessa mallar, 

eller bibliotek, är uppbyggda varierar. Data om verktygen, det vill säga parametrar som beskriver 

verktygets utseende och egenskaper, läggs in i ett excel-ark, som en ASCI fil eller helt enkelt 

bara som en lista. Filerna kopplas till NX som sedan hämtar värdena på dessa parametrar och på 

så sätt kan generera ett verktyg. Idag består verktyget endast av den skärande delen, det vill säga 

att för till exempel en svarv med utbytbara skär används just bara skäret i beredningen. 

Verktygskropp, hållare och eventuella adaptrar är alltså inget som ingår i beredningen. Dock är 

verktygslistorna uppbyggda efter de kompletta verktygen. I listorna är verktygen sorterade efter 

verktygssort och inte efter just bara skäret. Till verktygslistorna finns kompletterande information 

i form av listor med bilder och olika värden så som matning och hastighet. Exempel på dessa 

listor finns i bilaga 2. Maskinparken består av ca 20st maskingrupper fördelat på både kron- och 

skarvborrsverkstaden. För att inte köer skall uppstå finns flera maskiner som utför samma 

operation, samt vissa maskiner som kan utföra flera olika typer av bearbetning. Vilken maskin 
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som skall väljas bestäms inte i förväg, utan beredningen skapas men ingen NC-kod genereras. 

Först när maskinernas tillgänglighet kollats upp kan NC-koden genereras med hjälp av rätt 

postprocessor. Information om maskinernas tillgänglighet och status hämtas från CAPP-systemet.  

I nuläget sorteras verktygen efter vilken maskin de sitter i, och är benämnda med 

verktygsnummer samt på vilken plats i maskinens magasin det sitter. Information om vilken 

adapter, skärhållare, typ av skär, U-platta, skruv, skärskruv och hylsa hämtas från 

verktygslistorna.   

 

4.2.2 Problem 

Det stora problemet som upplevs med verktygsmallarna är att det inte går att göra uppdateringar. 

En uppdatering i form av ett verktygsbyte eller en ändring av någon av parametrarna i filen slår 

bara igenom för just den mallen uppdateringen görs i. Ändras skärdata för ett visst verktyg görs 

alltså inte ändringen i alla mallar där verktyget ingår, utan bara i mallen för just den beredningen. 

Ett annat problem som har framgått genom intervjuerna är spår- och sökbarheten av verktygen. 

Samma problem som med uppdateringarna gäller för sökbarheten. Eftersom varje produkt och 

varje beredning har sin egen CAM-fil går det inte att till exempel söka efter ett visst verktyg och 

få fram i vilka beredningar det ingår. Enda sättet att ta reda på vilka verktyg som ingår i 

beredningen är att öppna CAM-filen. Detta upplevs som krångligt och tidskrävande. 

 

4.3 Kravspecifikation 

Kartläggningen av den metod som i dagsläget används för att produktionsbereda produkterna och 

generera NC-kod resulterade i en kravspecifikation där funktionella och ickefunktionella krav 

identifierades. Kravspecifikationen har används som en ”checklista” under projektets gång. 

Tanken är att den slutgiltiga lösningen skall uppfylla samtliga krav. En utförligare presentation 

om hur kravspecifikationen generellt är utformad finns i bilaga 3. 
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Nedan följer den kravspecifikation som utformats, den är uppdelad efter funktionella och icke-

funktionella krav. 

 

FUNKTIONELLA KRAV: 

 Kartlägga de befintliga resurserna 

Ta fram information om vilka olika typer av resurser som används, samt hur många 

komponenter som skall klassas in i biblioteket. 

 Dela in resurserna i olika klasser  

Resurserna skall delas in i grupper och klasser beroende på typ av resurs, 

användningsområde och gemensamma attribut  

 Attribut 

Resurserna skall tilldelas attribut, både sådana som är gemensamma för flera typer av 

resurser, och sådana som är specifika för en enskild typ av resurs  

 Se till att det går att söka och ersätta 

Det skall vara möjligt att söka och ersätta ett helt, eller delar av ett verktyg. 

 Koppling till skärdata, material  

Matning och hastighet är exempel på attribut som är starkt beroende av material och 

maskintyp. Det skall finnas en koppling mellan dessa så attributen får ett värde.   

 Kompletta verktyg för simulering 

För att en maskinsimulering skall vara möjlig krävs det att sammansatta verktyg är helt 

kompletta. För att bygga kompletta verktyg krävs att samtliga komponenter är 

modellerade och inklassade i biblioteket. 
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ICKE-FUNKTIONELLA KRAV 

 Integrera resurser i Teamcenter 

Modeller och annan data skall vara kompatibelt i Teamcenter miljön. 

 Implementering på produktionsenheten i Sandviken, NX 

Biblioteket måste kunna kommunicera med NX, vilket är det program som används för 

CAM beredning på enheten i Sandviken.  

 Implementering globalt, andra system 

Då biblioteket skall kunna användas på samtliga produktionsenheter värden över måste 

det även kunna kommunicera med andra system som används för CAM beredning.  

 Säkerhet, vem som får ändra 

För att bibehålla kontrollen över de befintliga resurserna bör viss säkerhet finnas så att 

inte vem som helst kan redigera och editera resurserna i biblioteket. 
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4.4 Ett komplett verktyg 

Med ett komplett verktyg menas de olika delar ett verktyg består av då det sätts in i en CNC-

maskin. I maskinens magasin sätts en maskinadapter som sedan verktygshållaren kan kopplas in 

i. Till verktygshållaren kopplas eventuella skär. Till verktygen kan även förlängare, spännhylsor, 

och andra typer av adaptrar kopplas in. Övriga delar som även inkluderas i det kompletta 

verktyget är skruvar och fasthållningsmuttrar som behövs för att hålla de olika delarna på plats. 

Figur 5 illustrerar de olika delarna i ett komplett verktyg.  

Det som gör två likadana verktyg unika är framförallt vilken typ av hållare verktyget har, och i 

vilken maskin verktyget sitter. Beroende på vilka delar det kompletta verktyget består av samt i 

vilken maskin det sitter ändras skärdata. Beroende på hållarens längd, materialet, spindelkapacitet 

etc. ändras parametrar som till exempel matning och hastighet. 

 

Figur 5. De olika delarna i ett komplett verktyg, källa: www.unm.fr 
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4.5 Kartläggning av befintliga resurser 

Kartläggningen av de befintliga resurserna kunde fastställas med hjälp av ansvariga personer på 

respektive verkstad. En överslagsräkning gjordes genom att kontrollera på vilka platser i 

maskinernas magasin ett verktyg fanns. Det totala antalet verktyg beräknades till ca 920st. 

Fördelningen av verktygen för respektive verkstad är: 

Ca 540st på kronverkstan, fördelat på 9st maskingrupper 

Ca 360st på skarvborrsverkstan, fördelat på 10st maskingrupper 

Ca 20st på en tredje verkstad 

Detta resultat är baserat på antal verktyg i maskinerna, och alltså inte antal verktygssorter. 

Verktygen som beräknats är antalet kompletta verktyg. Många av verktygen består alltså av 

samma delar (verktygshållare, skär), men med olika maskinadaptrer och skärdata. På så sätt blir 

de 900st verktygen var och en helt unika. 

Vidare undersöktes i vilken utsträckning de olika verktygen faktiskt används. En del verktyg är 

gamla, och används i regel inte. Dock sitter de kvar i maskinen i fall en kund skulle beställa en 

gammal produkt. Så länge det finns lediga platser i maskinens magasin tas inget verktyg bort. 

Alltså kan det konstateras att samtliga verktyg inte används, dock finns ingen siffra på hur stor 

del detta skulle vara. 

  



 29 

4.6 Olika metoder för resurshantering 

4.6.1 Resource Manager 

Utbildningen i Resource Manager hölls av en konsult från Siemens som arbetat med att 

implementera Resource Manager på bland annat Volvo Aero. Utbildningen delades upp i två 

omgångar, först hölls en introduktionskurs under 2 dagar och sedan en fortsättning som var mer 

djupgående och specificerad för SMC. I introduktionskursen byggdes, med hjälp av 

utbildningsmaterial i form av en pärm med instruktioner och uppgifter, olika sammansatta 

verktyg i Recource Manager med hjälp av ett demonstrationsbibliotek i Classification. Den andra 

delen av utbildningen bestod i att bygga upp ett eget bibliotek med ett antal komponenter och 

attribut. Sedan användes komponenterna och ett par kompletta verktyg sattes ihop. Vidare 

skapades ett antal processer med maskiner och operationer som verktygen kopplades till. På så 

sätt gick det att genom en sökfunktion ta reda på i vilka maskiner och operationer verktygen 

används. 

4.6.2 Studiebesök på Volvo Aero, Trollhättan 

För att få ytterligare kunskap, och även dela erfarenheter angående implementering, 

modellbyggande, attributskapande och användning av resursbibliotek i Teamcenter gjordes ett 

studiebesök på Volvo Aero i Trollhättan. På Volvo Aero startades ett projekt för 1 ½ år sedan 

med syfte att bygga upp ett resursbibliotek i Teamcenter med hjälp av Resource Manager och 

Classification. I dag har de ett komplett bibliotek med inklassade resurser som används genom 

hela produktionsprocessen. Genom att träffa två personer som varit med och byggt biblioteket 

fick jag, tillsammans med delar av projektgruppen, ta del av deras erfarenheter och kunskap. 

Volvo Aero har fått en del modeller av verktygstillverkarna, och resten har de ritat själva. 

Samtliga verktyg, ca 4000st, har monterats ihop i Resource Manager. Resurserna lades till allt 

eftersom de användes. Alltså, arbetet med att bygga biblioteket har involverat många personer 

med olika roller i företaget. Då en CAM-beredning krävde ett verktyg som inte var uppritat fick 

den som gjorde beredningen också rita upp verktyget. Vidare har de ett par personer som är 

ansvariga för att underhålla biblioteket. Det är dessa som har access till Classification Admin, 

och kan därmed lägga till/ta bort verktyg och ändra i klasser och attribut. Sammanfattningsvis 

anser man på Volvo Aero att implementeringen gått relativt enkelt, och att resultatet blivit bra. 
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Från SMC:s synvinkel har det varit bra att få se att det är möjligt att bygga ett bibliotek från 

grunden samt att det inte tagit allt för lång tid. Det har också varit lärorikt att få ta del av de tips 

och idéer de på Volvo Aero kunde dela med sig av. 

4.6.3 Utveckla dagens verktygsbibliotek/mallar 

En annan metod kan vara att bygga upp ett resursbibliotek på samma sätt som det 

verktygsbibliotek som redan finns i NX. Detta bibliotek är uppbyggt genom en ASCII
5
 fil där 

olika parametrar som beskriver verktyget finns representerade i en tabell. Parametrarna 

representerar samma parametrar som finns tillgängliga då ett eget verktyg skapas i NX.  

4.6.4 Lösning från Tooling 

Tillsammans med Sandvik Tooling har diskussioner förts om att utveckla en lösning som skulle 

passa det behov som finns på SMC. Dock kom detta in väldigt sent i projektet, och är till största 

del konfidentiellt. 

                                                
5 En ASCII fil är en textfil som endast består av bokstäverna a-z, siffrorna 0-9, mellanslag och punkter. 
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4.7 Olika sätt att klassificera data 

ISO 13399 är en serie standarder som används för att beskriva och utbyta data om skärande 

verktyg, både enskilda parter och sammansatta verktyg. Beskrivningarna och egenskaperna av 

parterna definieras i det digitala lexikon som baseras på ISO 13584, och dessa termer och 

benämningar används av ISO 13399-1. Tillverkare, köpare och användare kan använda ISO 

13399-1 och det digitala lexikonet för att lagra data om skärande verktyg och sedan utbyta dessa 

data med andra. (ISO 13399 Maintenance agency) 

 

Anledningen till varför den nya standarden utvecklades var att det sakandes ett gemensamt sätt 

att beskriva de skärande verktygen. För att få fram rätt data krävs ofta mycket letade i 

produktkataloger och handböcker, samt jämförande av termer. Detta är både tids- och 

resurskrävande.  Med ISO 13399 vill man tillhandahålla information i en neutral form som inte är 

beroende av vilket system, eller vilken nomenklatur ett företag använder. Tillverkaren ska kunna 

importera relevant information direkt in i ett PLM, CAD, eller CAM program. (New international 

standard ISO 13399 to help metal cutting information gathering) 

 

Den standard som används av Siemens PLM, alltså det sättet som verktyg beskrivs i Teamcenter, 

är den Tyska standarden DIN 4000.  

DIN 4000 och ISO 13399 är båda två standarder för hur skärande verktyg beskrivs, men de 

använder alltså inte samma sätt och parametrar för att beskriva. 

4.8 Pilotprojekt 

Efter utbildningarna i Resource Manager och Classification genomfördes ett pilotprojekt där ett 

eget resursbibliotek konstruerades i Classification, kompletta verktyg byggdes i Resource 

Manager samt att egenskapade och redan befintliga attribut skapades i Classification Admin. 

Resultatet presenteras i bilaga 4. Syftet med pilotprojektet var att testa om Resource Manager i 

kombination med Classifiaction och Classification Admin är en bra lösning för resurshanteringen 

på SMC. Projektet resulterade i en enklare manual för uppbyggnaden av resursbiblioteket.  
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5 Resultat och Analys 

Här förs en diskussion kring de resultat som presenterades i föregående kapitel. De olika 

lösningsalternativen analyseras och jämförs med varandra. 

Den empiriska studie som genomförts har resulterat i tre olika sätt att bygga ett resursbibliotek på 

SMC. Det första alternativet är att bygga vidare på de verktygsbibliotek, eller mallar, som idag 

består av en ASCII fil med olika parametrar. Fördelen med att göra på detta sätt är framförallt att 

det är enkelt, och kräver dessutom inte någon ny kunskap. Det är redan känt att mallarna 

fungerar, och ingen planering av själva strukturen behövs. Värdena som skall sättas på 

parametrarna hämtas direkt från verktygsleverantören, så inget jobb med att leta verktygsdata 

behövs. Nackdelen är att det inte går att skapa någon klasstruktur, och inte heller söka eller 

ersätta resurser. Dessutom är det inte möjligt att skapa kompletta verktyg. 

Nedan följer en lista med styrkor och svagheter. 

 

Så som det är nu, ASCII filer 

 

Styrkor        Svagheter 

+ Enkelt        - Går inte att söka efter 

+ Kräver ingen ny kunskap        komponenter 

+ Ingen tid till att bygga själva     - Måste öppna beredningen  

   strukturen           för att se vad som finns 

- Svårt att ändra/ersätta 

- Ingen klasstruktur 

- Inga kompletta verktyg 
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Det andra sättet att bygga resursbiblioteket är att använda sig av Teamcenter applikationerna 

Classification och Resource Manager. Fördelarna med detta alternativ är att resurserna blir 

samlande i Teamcenter, och på så sätt delas resurserna och är lättillgängliga för alla användare. 

Att resurserna är samlade i en central databas, som även är densamma som CAD-data sparas i, 

resulterar i att sättet att hantera resurserna blir ett standardiserat arbetssätt. Med det 

resursbibliotek som byggdes i pilotprojektet kunde funktionaliteten med denna lösning testas. 

Pilotprojektet visade att sökfunktionen av resurser kan göras både i biblioteket, men också i 

Teamcenter då de kan kopplas till olika beredningar. Genom detta kan resurser också spåras, och 

på så sätt att det går att se i vilka beredningar en viss resurs används. Revisionshanteringen 

medför att ändringar blir synliga. Med Resource Manager byggs kompletta verktyg vilket skapar 

förutsättningar för framtida simuleringar. Nackdelarna är att kunskaperna om Resource Manager 

och Classification är knappa. För att kunna bygga upp ett komplett resursbibliotek krävs en 

investering i form av resurser med den rätta kunskapen. Dock är en förutsättning att modeller av 

verktygen finns. Utan modeller kan inte kompletta verktyg byggas. Skall verktygen sedan 

användas för maskinsimulering krävs att modellerna är fullständiga. Slutligen finns i dagsläget 

ingen koppling till skärdata och material.   

 

Classification-classification admin-resource manager 

 

Styrkor        Svagheter 

+ Enkelt att hitta rätt verktyg      - Kunskap om Classification 

+ Sökbarheten/spårbarheten         och Resource Manager 

+ Standardiserat       - Tidskrävande 

+ Revisionshantering       - Kompletta modeller från  

+ Sammansatta/kompletta verktyg        verktygsleverantörer 

+ Resurser samlade i Teamcenter     - Koppling till skärdata 

 

Det tredje alternativet som har undersökts är lösningen som eventuellt ska utvecklas tillsammans 

med Sandvik Tooling. Med anledning av sekretess och bristande information har en lista med 

styrkor och svagheter för denna lösning inte kunnat göras. 
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När Classification applikationen installeras i Teamcenter följer det med ett ”standard” bibliotek 

med en klasstruktur innehållande några olika typer av resurser. Klasstrukturen är väl utvecklad, 

och har alla nödvändig attribut som behövs för att beskriva resurserna. Attributen följer DIN 

4000. Klasstrukturen kan sedan användas då det egna biblioteket byggs, dock kan attribut 

specifika för just SMC behöva läggas till. Klasstrukturen kan även användas i de andra 

lösningarna. Beroende på vilken lösning som väljs måste ett beslut fattas angående vilken typ av 

standard SMC vill följa. Vilken typ av standard som används ställer till problem då modeller, 

eller färdiga resursbibliotek, köps från leverantörerna. Det kan hända att olika leverantörer 

använder olika standards som därmed inte passar in i klasstrukturen. 

Siemens håller på att utöka sitt ”standard” bibliotek till ett fullständigt bibliotek innehållande 

över 5000 olika verktyg. Dessa skulle då följa DIN 4000 standarden. Även Sandvik 

Tooling/Coromant har planer på att skapa sitt eget verktygsbibliotek som i princip skulle vara 

deras produktkatalog, fast i digital form. Dock följer Sandvik Coromant ISO 13399 standarden. 

Att köpa ett färdigt bibliotek innehållande färdiga verktyg, eller verktygskomponenter, som är 

inklassade och redan försedda med attribut skulle spara otroligt mycket tid.  

Dock bör man bygga ett eget bibliotek, med egna klasser som endast innehåller de resurser som 

används. De verktyg som används på SMC kan plockas in från det större biblioteket. Samma 

gäller för attributen. De attribut som inte används i de redan definierade klasserna kan plockas 

bort. Genom att ha ett bibliotek som endast innehåller resurser som används förenklas 

hanteringen och användningen. Viktigt är dock att de fysiska resurserna kartläggs mer utförligt än 

vad som gjorts under detta projekt så att det virtuella biblioteket stämmer överrens med det 

fysiska.  

Ytterligare en fördel med att samla resurserna i Teamcenter är att det enkelt går att kolla om ett 

verktyg finns. Med det system som finns idag är det tidskrävande att söka fram rätt typ av 

verktyg. Istället köps nya verktyg in. Det är ett snabbare och enklare sätt att få fram rätt verktyg, 

men inte det bästa sett ur ett långsiktigt perspektiv. 

Problemet med att bygga ett bibliotek baserat på en ASCII fil är att det inte finns några modeller, 

samt att det inte är möjligt att bygga ihop kompletta verktyg. ASCII filen kan heller inte kopplas 

till Teamcenter. Biblioteken som används idag, mallarna som produktionsteknikerna skapat, visat 

sig fungera bra. Dock är funktionaliteten mycket knapp. 
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6 Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuteras tillvägagångssättet, begränsningar, samt resultatens validitet och 

reliabilitet. Sist förs en diskussion kring de frågeställningar som presenterades i inledningen. 

Avsnittet avslutas med en presentation av de slutsatser som examensarbetet lett fram till samt 

rekommendationer.    

6.1 Diskussion 

Tillvägagångssättet och tidsplanen har följts, och hållits bra under hela examensarbetet. Dock har 

jag stött på vissa problem under arbetets gång. Det var från början tänkt att ett verktygsbibliotek 

innehållande 5000 kompletta verktyg från olika verktygstillverkare skulle köpas in och sedan 

jämföras och utvärderas med andra lösningar. Precis innan biblioteket skulle lanseras drog sig 

tillverkaren ur, och biblioteket släpptes aldrig. Istället fick jag börja leta andra lösningar, och ta 

reda på om det finns liknande bibliotek på marknaden. Detta har inte påverkat tidplanen eller 

tillvägagångssättet nämnvärt.  

 

De frågeställningar som presenterades i inledningen har jag kunnat svara på med hjälp av den 

litteraturstudie som har gjorts och genom de intervjuer jag haft med olika personer på SMC.  

Mina intryck angående den verktygshantering som finns idag är framförallt att det finns många 

olika sätt att importera och samla verktygen som används i samband med CAM-beredningen. Jag 

tror att hanteringen, men framförallt kontrollen över de resurser som finns i CNC maskinerna 

skulle förbättras avsevärt genom att föra in ett standardiserat sätt att arbeta på. Det största 

behovet gällande attributen har visat sig vara en koppling mellan de skärande verktygen och 

skärdata. Det finns olika lösningar på detta problem, men tyvärr ingen som i dagsläget är bra nog. 

Detta är något som behöver diskuteras vidare med Siemens, men även inom projektgruppen. 

Begränsningen till Teamcenter och NX har inte ställt till några större problem. Teamcenter och 

NX är system som används flitigt världen över, och därför är många av de produkter som finns på 

marknaden ofta kompatibla med dessa system.  

Vidare har jag inte haft den tid som krävts för att sätta mig in i, och förstå applikationen Part 

Planner i Teamcenter till fullo. Dock har jag byggt en enklare modell i Part Planner för att kunna 

testa sökfunktionen. Slutligen anser jag att resultaten är trovärdiga och pålitliga eftersom jag i 
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pilotprojektet byggde ett enklare bibliotek med några inklassade resurser, och sedan testade 

funktionaliteten.    

6.2 Slutsats 

Nedan presenteras slutsatsen och resultatet av examensarbetet.  

 Öka kontrollen över de befintliga resurserna genom att identifiera och sortera de resurser 

som finns på produktionsenheten i Sandviken, framförallt de skärande verktygen. 

 Identifiera vilka kombinationer som finns bland de kompletta verktygen. 

 Klassa in tillverkningsresurser med hjälp av beskrivande attribut, först de skärande 

verktygen sedan fixturer, maskiner och annan utrustning. 

 Bygga ett komplett resursbibliotek med hjälp av Teamcenter och applikationerna 

Classification och Resource Manager. 

 

6.3 Rekommendationer 

Utifrån den kravspecifikation som gjordes i början av projektet anser jag att SMC skall använda 

Teamcenterplattformen med Classification admin, Classification och Resource Manager för att 

bygga ett resursbibliotek. Anledningen är att den lösning som diskuterats tillsammans med 

Sandvik Tooling blev aktuell så sent i projektet att inga större efterforskningar kunnat göras. Jag 

anser alltså att det inte finns tillräcklig information för att kunna rekommendera denna lösning i 

nuläget. Lösningen är fortfarande under utveckling, och inga färdiga modeller har kunnat visas. 

Gällande alternativet med att utveckla de befintliga verktygsbiblioteken/mallarna anser jag att 

den information som skulle användas för att bygga ett bibliotek baserat på ASCII filer lika gärna 

kan läggas in i Teamcenter. Det finns många fördelar med att skapa ett centralt bibliotek i 

Teamcenter. Det blir tillgängligt för flera delar av SMC, samt att CAD materialet redan samlas i 

Teamcenter och jag anser att CAD och CAM data borde samlas på samma ställe då de har en så 

stark relation till varandra.  
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6.3.1 Sökfunktion 

För att få full funktionalitet och kunna söka/ersätta resurser bör även Part Planner, 

processplaneringsmodulen, integreras. Med Part Planner kan resurser kopplas till operationer, 

processer och maskiner. Därmed blir sökfunktionen komplett, det vill säga att resurser kan 

kopplas till de operationer, produkter och maskiner de används i. Part Planner skulle då fungera 

på liknande sätt som process planeringen i CAPP systemet. Därför bör SMC fundera över om 

även processplaneringen skall förläggas i Teamcenter i framtiden.  

6.3.2 Modeller 

Vidare anser jag att resursbiblioteket inte bör byggas helt på egen hand. Att köpa 

färdigkonstruerade modeller, och eventuellt även klassificerade, från verktygstillverkarna spar 

mycket tid. I dagsläget finns ännu inte några färdiga bibliotek på marknaden, men enligt 

efterforskningar är detta på gång inom en snar framtid. Siemens håller på att skapa ett större, och 

mer komplett bibliotek, än det ”bas bibliotek” som idag går att köpa. Tanken är att detta bibliotek 

skall innehålla ca 5000 verktyg. Även Sandvik Coromant är på gång att skapa sitt egna bibliotek 

med deras produkter. Därför anser jag att biblioteket kan börja byggas med de modeller som i 

dagläget går att köpa, och sedan vänta in de andra istället för att själva konstruera modeller som 

då kanske inte blir helt exakta. En grundförutsättning för att kunna simulera och förebygga 

kollisioner i maskinerna är att verktygen faktiskt överrensstämmer med verkligheten. Ytterligare 

en förutsättning för simulering är att de kompletta verktygen håller samma ställängd i maskinen 

som den ställängd de sägs ha i resursbiblioteket.  

6.3.3 Attribut 

 Till sist rekommenderar jag att SMC bör fundera över vilka ID-nummer 
6
 de nya attributen skall 

tilldelas. De nya attributen är de attribut som är specifika för just SMC, detta kan vara tillexempel 

beställningsnummer, eller andra benämningar på en resurs eller verktyg. I ”bas” biblioteket som 

följer med Classification benämns samtliga attribut med ett negativt attribut ID-nummer. Därför 

rekommenderar jag SMC att benämna alla nya attribut med ett positivt ID-nummer, på så sätt blir 

det enkelt att skilja de olika typerna åt.  

                                                
6 I Classification tilldelas varje attribut ett enskilt ID-nummer. Varje attribut har ett specifikt nummer, och kan därför 

särskiljas.  
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6.3.4 Problem 

Dock löser inte Classification och Resource Manager alla problem och funktioner som 

identifierades i kravspecifikationen. Kravet med att kunna koppla skärdata till ett verktyg är inte 

möjligt i dagsläget. De skärande verktygen kan ha attribut som beskriver den matning och 

hastighet som tillverkaren rekommenderar. Dock kan inte en koppling till maskin och material 

göras. Å andra sidan är Resource Manager också en relativt ny produkt på marknaden, och är 

under utveckling. Under projektet har det kontaktats personer på Siemens som jobbar med 

utvecklingen av Resource Manager, och jag ser det inte som en omöjlighet att föra ytterligare 

diskussioner med dem angående koppling till skärdata. Till de nya versionerna som skall släppas 

under nästa år (2011), är detta något som Siemens skulle kunna utveckla. 
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7 Förslag till fortsatt arbete  

Det jag rekommenderar SMC att göra i väntan på att verktygsleverantörerna skall ta fram 

modeller och attribut för sina produkter är att förbereda resursbiblioteket så mycket som det går. 

Det finns mycket att göra innan själva verktygen behöver klassas in i hierarkin. 

Nedan följer en lista på de aktiviteter som kan göras utan att modeller finns. 

 

1. Ta reda på exakt vilka verktyg och verktygskombinationer som finns samt vilka 

leverantörer man använder sig av, och sedan dokumentera detta. 

2. Kartlägga vilka maskiner som finns, och vilka verktyg som sitter i de olika maskinernas 

magasin. Detta skall också dokumenteras. 

3. Se över de attribut som redan finns i Classification Admin, och lägga till nya om det 

behövs.  

4. Bestämma hur man skall göra med specialverktyg. Alltså sådana verktyg som inte 

verktygsleverantören kommer att ta med i ett bibliotek. Ska man rita upp dessa verktyg 

själv? Eller ska man kontakta leverantören och försöka få tag i modeller? 

5. Bestämma hur man skall göra med gamla verktyg, sådana som är för gamla och inte heller 

kommer tas med i ett bibliotek från leverantören. Ska dessa ritas upp? Eller används de så 

sällan att en modell och fullständiga attribut ej behövs? 

6. Bestämma vilka attribut som skall finnas i ”View”. Det vill säga vilka attribut som skall 

synas i Classification och Resource Manager. 

7. Testa, och bestämma vilka aktiviteter och resurser som skall ingå i Part Planner. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1. Tidplan 
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Bilaga 2. Exempel på en verktygslista 

 

Verktygslista för Maskin X 
 

Verktyg Nr:  1  Plats Nr:  1 Komp.Nr: 1 Verktyg Nr:  1  Plats Nr:  1 Komp.Nr:  101 

                   Operation xxx 

KOMP NR 1  
X=  

Z=  

 

KOMPVÄRDE  
X= - 1,6    

Z= - 0,8                   

Operation xxx 

KOMP NR 101                      
X=                      

Z=    

                          

KOMPVÄRDE                     
X                                    
Z=                              (Kronhuvud  och Fas) 

Adapter:       adapternummer 123 

Skärhållare: skärhållartyp 123 

Skär:            skärtyp X 

S = X M/min F =X mm/varv Tid = X min 

Adapter:       adapternummer 123 

Skärhållare: skärhållartyp 123 

Skär:             skärtyp X 

S = X M/min F = X mm/varv Tid = X min 

Verktyg Nr:  2  Plats Nr:  2  Komp.Nr: 2 Verktyg Nr:  2  Plats Nr:  2  Komp.Nr: 102 

Operation xxx 

KOMP 2  

X=  

Z=   

 

 

KOMPVÄRDE  

X= 0 

Z= 0               

Operation xxx 

KOMP 102 

X= 

Z=  

 

 

KOMPVÄRDE  

X= 0 

Z= 0                 

Skärhållare: skärhållartyp 123 

Skär:             skärtyp X 

S = X M/min F = X mm/varv Tid = X min 

Skärhållare: skärhållartyp 123 

Skär:             skärtyp X 

S = X M/min F = X mm/varv Tid = X min 
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Bilaga 3. Kravspecifikationens utförande 

En kravspecifikation delas upp med funktionella och icke-funktionella krav. De funktionella 

kraven ”beskriver vad systemet ska klara av” alltså vad systemet ska göra. De icke-funtionella 

kraven beskriver ”hur systemet ska utformas”, det vill säga hur systemet beter sig med avseende 

på attribut så som prestanda, återanvändningsförmåga, tillförlitlighet, etc. De funktionella kraven 

är därmed formade ur ett användarperspektiv, och de icke-funtionella kraven ur ett 

systemperspektiv. Båda aspekterna är viktiga, dock brukar de icke-funktionella kraven ofta bli 

åsidosatta vilket kan medföra problem i och med implementeringen av systemet. 

 

 

Kravspecifikationen innehåller en lista, med de viktigaste kraven högst upp. Varje punkt i listan 

skall innehålla: 

1. En beskrivning av kravet där det framgår vad som vill uppnås.  

2. Hur viktigt kravet är. (väsentligt/viktigt, att föredra, bra att ha, inte väsentligt ) 
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Bilaga 4. Pilotprojekt 

Classification 

Applikationen Classification i Teamcenter används för att lägga till och klassa objekt. Objekten 

läggs till i olika klasser i den så kallade klasshierarkin, eller klassträdet.  

Klassträdet grundar sig på en rot, som i sin tur består av olika grupper, klasser och underklasser.  

Det är utifrån roten som grenarna på klassträdet växer ut. Varje databas, eller klassträd, har alltså 

bara en rot. 

En grupp är en samling av likartade klasser, och fungerar endast som en samlingsmapp. 

Grupperna kan inte tilldelas attribut, och därför kan objekt inte klassas in direkt i en grupp. 

 

Vidare finns det olika typer av klasser, som väljs beroende på var i klassträdet de skall finnas. En 

abstrakt klass används för att kombinera/samla attribut som finns gemensamt i flera olika 

(storage) klasser. Objekt kan inte sparas direkt i en abstrakt klass. I den abstrakta klassen sätts 

attribut som är gemensamma för alla underliggande klasser, och ärvs därför direkt nedåt i 

hierarkin. 

Storage klasser är de klasser där objekten, eller parterna, sparas. En storage klass kan 

positioneras var som helst i hierarkin, även direkt under roten. I storage klassen delar alla objekt 

samma attribut. En storage klass representerar alltså samma typ av objekt, men med olika värden 

på attributen. Till exempel kan en storage klass vara ”borrar”. I klassen finns då endast borrar, 

men med olika diametrar och skärdata. 
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Innan objekten, eller parterna, kan klassas måste själva klasshierarkin med tillhörande attribut 

skapas. Detta görs i applikationen Classification Admin.  
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I detta fall finns en rot (Classification Root), en grupp (Resource Management) där samtliga 

resurser samlas. Under finns ytterligare ett antal grupper, som nu är uppdelade beroende på resurs 

typ. Gruppen ”Tools” öppnas och två stycken klasser visas; ”Assemblies” och ”Components”. 

Dessa är abstrakta klasser, vilket innebär att de innehåller attribut men inget kan sparas direkt i 

gruppen. Gruppen ”Assemblies” expanderas och ytterligare fyra abstrakta klasser visar sig 

Grupp 

Grupp 

Abstrakt klass 

Rot 

Abstrakt klass 

”Storage” klass 
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(Turning, Milling, Drilling/Boring och new_milling). Klassen ”Milling” expanderas och ett antal 

”storage” klasser visas. Dessa klasser består alla av fräsar, men uppdelade efter sort som till 

exempel planfräs och pinnfräs. Det är i dessa klasser som parter kan sparas.  

Gällande attributen så ärvs attributen från ”Assemblies” ner till ”Milling” och attributen från både 

”Assemblies” och ”Milling” ärvs ned till ”End Mills Non-indexable” som även den har egna 

attribut. Alltså läggs attribut som är gemensamma för alla assemblies, oavsett om det är en borr 

eller fräs, under ”Assemblies”. Detta kan vara till exempel total verktygslängd eller 

maskinadapter. 

Under ”Milling” läggs attribut gemensamma för alla typer av fräsar, och sist i storage klassen 

läggs attribut specifika för en viss typ av fräs.   

 

Att lägga till ett objekt i Classification 

Ett objekt läggs till, för att sedan kunna klassas, genom att man till exempel söker efter objektet i 

”My Teamcenter” höger klickar och sedan väljer ”Send to  Classification.  
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Hur det ser ut i Classification: 

 

 

 
 

Då ”Classification” öppnas visas klassträdet till vänster i fönstret. Då en klass har valts, genom 

att dubbelklicka eller högerklicka och välja ”select”, visas information om klassen under 

”Properties” fliken. Attributen för klassen, och eventuella bilder presenteras. I detta läge finns 

inga värden på attributen, eftersom en klass innehåller flera komponenter som i sin tur har unika 

värden. Bilden representerar olika verktygstyper som finns i klassen ”Tools”.  

Först när klassen/gruppen expanderats och en komponent valts kommer värden på attributen och 

en enklare 3-D modell (JT-fil), om sådan finns, att visas. 

”Table” fliken används framförallt för att visa sökresultat. De sökta parterna visas i en tabell 

tillsammans med attribut, klassnamn och klassID.    
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Här har gruppen ”Tools” expanderats, klassen ”Components”, ”Milling Cutters with 

Replacable…, ”Face Mills with Indexable… vidare ner till “storage” klassen “Face Mills with 

Rot..” där slutligen komponenten 000010/A-000010 valts. Nu visas de specifika värdena för 

komponenten i attributlistan samt en modell och en ritning av planfräsen. Attributen säger att 

fräsen har en ytterdiameter på 100mm, 6 st cirkulära skär, ett skärdjup på 8mm, etc.  
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Sökfunktioner 

Det finns olika typer av sökfunktioner i Classification. De olika funktionerna används beroende 

på hur mycket information som finns om den sökta parten. Den mest omfattande sökningen fås 

genom att söka efter komponenter i en klass. 

Genom att välja en klass, och sedan klicka på sökfunktionen (förstoringsglaset) fås samtliga 

komponenter i klassen ”Components”. Sökningen resulterade i 4384 st komponenter. I ”Table” 

fliken visas resultatet i tabellform. Genom att söka på detta sätt fås ett brett resultat. För ett 

snävare resultat kan sökningen genomföras i en underklass till ”Components”. 

Denna typ av sökning är tillgänglig för alla klasser i hierarkin, dock går det inte att söka i en 

grupp. 
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Ett mer specifikt sätt att söka på är att använda sig av klasserna eller attributen. Om hela, eller 

delar av klass- eller attributnamnet är känt kan en sökning på namnet göras. Genom att skriva in 

hela namnet, eller använda sig av ”wildcards”, fås en lista med klasser eller attribut som 

innehåller den sökta text strängen. Ett ännu mer snävare resultat kan fås genom att i en klass söka 

på ett värde av ett attribut. Ett exempel kan vara att i klassen ”Twist drill” söka efter borrar med 

”cutting diameter” som är lika med 10 mm. På så sätt har antalet borrar gått från att vara 667st till 

att bli 2st med diametern 10mm. namn (Objekt ID), om detta är känt. 
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Classification Admin 

Det är i Classification Admin som själva klasstrukturen byggs upp. Genom att lägga till grupper 

och klasser, och sedan tilldela dem attribut byggs resursbibliotekets ”ryggrad”. Det är sedan i 

Classification som objekten läggs till, och tilldelas värden på de olika attributen.  

 

 

Bilden visar att ”Resources” är en grupp, som ligger direkt under ”ICM”, vilket är klassträdets 

rot. Genom att klicka på ”Add Group” eller ”Add Class”, läggs en klass/grupp till under 

”Resources”.  

 

Här har en abstrakt klass, ”Assemblies”, lagts till under gruppen som kallas ”Tools”. Om inte 

rutan ”Abstract” bockas i, blir klassen automatiskt en ”storage” klass. I Classifiacation Admin 

används begreppen ”parent” och ”child”. En ”Parent” är en klass eller grupp som ligger närmast 

uppåt i hierakin, och från vilken ”child” klassen ärver attribut.  I exemplet nedan är gruppen 

”Tools” en ”parent” till ”Assemblies”, och ärver därmed attributen från ”Tools”.  
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Attributen som finns i klasserna härstammar från ett attributbibliotek i Classification Admin. 

Attributen förblir det samma även om det tillhör flera klasser samtidigt. Alltså, attributet ”cutting 

diameter” har samma format, namn, beskrivning och arvs-värden även om det finns kopplat till 

både en borr och en fräs. Attributen följer därför klassträdet som en slags standard. 

 

Med attributsarv menas att en ny klass automatiskt ärver alla attribut som är definierade för 

”Parent” klassen (den överliggande klassen). Attributsarv förenklar skapandet av nya klasser som 

delar gemensamma attribut. Processen med att underliggande, eller ”child”, klasser ärver attribut 

från sin ”parent” klass kan pågå ända tills det att en klass når gränsen på maximalt 100 st attribut. 

 

I standard biblioteket som följer med programvaran finns ett antal fördefinierade attribut. Dock 

kan egna attribut enkelt läggas till. 
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Här visas attributen för klassen ”drill (non-indexable)”. Högst upp i listan visas de attribut som 

ärvs från ”parent” klassen, som i detta fall är ”Components”. Längre ner i listan visas de attribut 

som lagts till i denna klass.  

 

 

 
 

Genom klicka på nyckeln högst upp i det vänstra hörnet kan en klass “låsas upp” och på så sätt 

tillåtas att editeras. Då klassen är upplåst kan attribut läggas till genom att klicka på ”Add 

attributes” som finns under fliken ”Class Attributes”. 
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Genom att klicka på ”Add Attributes” öpnnas attribut biblioteket. Här visas Attributs ID, namn, 

och vilket format attributen har. För att snabbare kunna hitta rätt attribut finns en sökfunktion 

längst ned i rutan. Där skrivs attribut namnet, eller attribut ID:t in och resultatet visas i tabellen. 

Är inte hela namnet eller ID: nummret känt, kan här användas så kallade ”wildcards”.   
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Layout 

Genom att skapa en ”view” bestäms layouten i rutan där attributen visas i Classification och 

Resource Manager. Attributen kan ställas horisontellt eller vertikalt, och man kan lägga till 

avskiljare och ramar. 

 

För att ändra layouten måste en ”view” skapas. Detta görs genom att klicka på ”Add view” som 

finns under ”Class Details” fliken.  

 

Sedan kommer en ruta upp där det bestäms vilken typ av ”view” som skall skapas. Välj Default.  
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I listan ”Class attributes” finns de attribut klassen har, och i listan ”Layout Tags” finns de 

funktioner som går att göra. Genom att dra attributen och Layout Tags till listan ”view attributes” 

skapas olika funktioner. 
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I detta exempel skapades ett separat område för attributet ”1010 Availability”, det kommer att bli 

avskilt genom två linjer som separerar detta attribut från de andra. Runt attributen ”Tool Material 

Name” och ”Tool Material ID” skapades ett ram med rubriken ”Materialegenskaper”.  

De attribut som inte valdes kommer nu inte att synas i Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




