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Abstract 
 
Volvo Construction Equipment Components AB (VCE) has the global responsibility of 
develop and manufacture drive link components to the Volvo Construction Equipment 
organisation. Components for diesel engines, transmissions, axes and vehicle electronics for 
haulers and loaders are produced in Eskilstuna. For the Company too be competitive in the 
growing market it has to be more efficient that its competitors. To able to do that, the 
company always developing its manufacturing methods to faster getting new parts in to 
production and prototypes produced.  
 
NC programs are today much cost and time consuming because of the time that it takes to 
verify that the constructed NC-program is correct. Today this takes place in the serie 
productive machines with is heavily loaded with jobs, this means that time costs lots of 
money. 
 
With a CAM-tool (Computer-Aided-Manufacturing ) the time spent in the machines verifying 
the NC-program can dramatically be reduced when you can simulate the crated NC-program 
in the CAM-simulator. With a CAM-tool you will cut the time spent on producing program 
too parts that is similar to each other and the quality of the parts are produce will increase 
when more time can be spent on optimizing the program.  
 
This is the reason that in spring of 2003 Volvo CE invested in a CAM-tool (EdgeCAM), but 
the frequency of using the tool has been on a very low rate. The reason for this is that the 
technicians that are programming NC-code feel that the use of the CAM-tool is too 
complicated and to time consuming. The reason for this is not that the program it self, but 
there is no structure or methods on how to work with CAM as a programming tool.  
 
To solve this problem one have to structure and organize the way of saving CAM related files, 
make changes to the work organization and create methods of working with the CAM tool.  

    



 

Sammanfattning 
 
Volvo Construction Equipment Components AB (VCE) har det globala ansvaret för 
utveckling och tillverkning av drivlinekomponenter inom Volvo Construction Equipment. 
Ansvarsområdet omfattar dieselmotorer, transmissioner, axlar samt fordonselektronik. I 
Eskilstuna produceras axlar och transmissioner till dumpers och hjullastare. För att företaget 
skall kunna vara konkurrenskraftigt i dagens dynamiska situation är det viktigt att ständigt 
förbättras och skapa förutsättningar för framtida förändringar. På grund av den hårdnande 
konkurrensen på marknaden så minskar tiden mellan nya produktmodeller så ökar behovet att 
på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram prototyper.  
 
Idag är prototyp tillverkning både tids- och kostsamt krävande då detta måste ske under 
pågående serieproduktion. Detta medför att tiden för inkörning i bearbetningsmaskinen är 
mycket begränsad. Med dagens arbetssätt så provkörs och justeras NC programmen i 
bearbetningsmaskinen vilket gör att denna tid blir mycket kostsamt.  
 
Idag finns det även ett behov att ständigt optimera de NC program man använder i 
serieproduktionen allt eftersom utvecklingen av skär och verktyg utvecklas. Men med dagens 
arbetssätt så görs ofta inte denna optimering då det finns begränsat med tid till detta, det är för 
tidskrävande. CAM (Computer-Aided-Manufacturing) är ett av de verktyg som har en stor 
potential att göra detta på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt.  
 
Med grund av detta investerades avdelningarna TMPA och TMPG vid Volvo CE Components 
i Eskilstuna i ett CAM-system våren 2003, men användning av systemet har inte gjorts i den 
utsträckning som man önskat. Orsakerna till att teknikerna inte använder sig av CAM 
verktyget är att man inte har skapa förutsättningar till att använda verktyget på ett enkelt och 
smidigt sätt.  
 
För att lösa detta problem så måste man strukturera och organisera lagringen av data, ända 
arbetsorganisationen och arbetssättet runt användandet av CAM-verktyget. 
 
 
 
 

    



 

 
Förord 
 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på civilingenjörsutbildning i maskinteknik 
med inriktning mot produktion, vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet utfördes vid 
Volvo Construction Equipment Components AB avdelningen TMPA i Eskilstuna hösten 
2004. Jag skulle vilja tacka min handledare på Volvo CE, Magnus Holmbom för sitt stöd och 
för sina idéer. Även teknikerna på TMPA som har ställtupp på att svara på frågor när tid har 
funnits till det. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
För att ett företag skall kunna vara konkurrenskraftigt i dagens dynamiska situation är det 
viktigt att ständigt förbättras och skapa förutsättningar för framtida förändringar. För att 
kunna klar av den ökade produktionstakten och de ökande kraven på produktionen, ständigt 
kunna hålla efterkommande produktionen med artiklar, så krävs det att man snabbt skall 
kunna sätta nya artiklar in i produktion eller göra snabba kunna göra optimeringar på de 
befintliga. Korta ledtiderna från konstruktion till klar artikel. Med grund av detta investerades 
avdelningarna TMPA och TMPG vid Volvo CE Components i Eskilstuna i ett CAM-system 
våren 2003, men användning av systemet har inte gjorts i den utsträckning som man önskat.  
 

1.2 Syfte 
 
Examensarbetets uppgift var att undersöka anledningen till varför man inte använde sig av 
systemet och komma med förslag på hur företaget kan organisera och strukturera arbete som 
är relaterat till CAM-system. Utveckla arbetsrutiner och riktlinjer för att säkra CAM-
processen. Utöka användandet av CAM i det vardagliga arbetet. 
 

1.3 Arbetets genomförande 
 
Arbetet har genomförts under tiden 2004-09-06 till 2005-02-27. CAM-beredningsområdet har 
studerats genom intervjuer, studiebesök, utbildning, enkäter samt genom självstudier. 
Arbetsmallar, organisations förslag, förslag till datalagrings strukturer, riktlinjer för att säkra 
och stödja processen vid CAM-beredning har tagits fram.  

1.4 Avgränsningar 
 
Ex-jobbet begränsades till tre punkter som sedan behandlades separat. 
 

• Arbetsstruktur  
 
• Arbetsrutiner  

 
• Struktur av Datalagring 
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2. Nulägesanalys 
 

2.1 Organisationsbeskrivning 
 
Volvo Construction Equipment Components AB (VCE) har det globala ansvaret för 
utveckling och tillverkning av drivlinekomponenter inom Volvo Construction Equipment. 
Ansvarsområdet omfattar diselmotorer, transmissioner, axlar samt fordonselektronik. I 
Eskilstuna produceras axlar och transmissioner till dumpers och hjullastare. Marknaden för 
Volvo CE Components utgörs i huvudsak av Volvo Construction Equipment produktbolag. 
Andra kunder är Volvo Trucks och Volvo Penta. Bolaget har ca 1000 anställda och är 
kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
 

AB VOLVO

Renault Trucks Volvo Trucks Volvo Buses Volvo CE Volvo Penta Volvo Aero Financial Service

Volvo 
Compact 

Volvo 
Articulated 

Volvo Wheel Volvo 
Construction 

Volvo 
Construction 

Volvo 
Construction 

Volvo Motor 
 Loaders AB  Graders Ldt. 

Equipment 
Korea Ldt. 

 Equipment  Equipment Haulers AB 
 Components AB   Cabs AB  

 
Bil 1. Beskriver hur Volvo koncernen är organiserad  

 

Huvud kontor Fabrik 

Volvo Construction 
Equipment Cabs AB  

Hallsberg, Sweden 
Volvo Construction 
Equipment Components AB  

Eskilstuna, Sweden 

Volvo Construction Equipment 
South America 
 Curitiba, Brazil 

Pederneiras, Brazil 

Volvo Construction  
Equipment Korea Ltd 
    Seoul, Korea 
    Changwon, Korea 

Compact Equipment  
Belley, France   
Konz-Könen, Germany 
Wroclaw, Poland 

Volvo Motor Graders  
Goderich, Ontario,Canada  

     Cambridge, Ontario, Canada 
     Charlotte, North Carolina, USA 

Volvo Construction Equipment 
North America, Inc. 

Asheville, North Carolina, USA 

Volvo Wheel Loaders AB 
Eskilstuna, Sweden 
Arvika, Sweden 

Volvo Articulated Haulers AB  
Växjö, Sweden 
Braås, Sweden 

 
Bild 2.  Visar var i värden Volvo CE har sina fabriker och utvecklingscentra. 
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Volvo Construction 
Equipment 

Components AB

Ekonomi Inköp Produktion Personal Kvalitet Företags-
utveckling 

Komponent-
utveckling TE TI TM TP TQ 

TS TU      

Produktions-
teknik 

Underhåll Axlar & 
Kugghjul 

Gjutgods Logistik Montering Kvalitet 
TMU TMG TML TMM TMQ 

TMP  TMA     

 
Bild 3. Beskriver avdelningarnas organisationsstruktur inom Volvo CE Components. De gulmarkerade rutorna 

är de avdelningarna som berörts i detta examensarbete. 
 

Volvo CE Components har två bearbetande avdelningar som har ett behov av ett CAM-
system. TMG som bearbetar gjutgods till kompligskopor och transmissionskåpor. TMA som 
bearbetar axlar, kugghjul till transmission och koppling.  
 

2.2 Nulägesanalys av CAM-användet 
 
Idag har TMA 197 artiklar i serieproduktion och utför 435 operationer som kräver NC-
programmering. Cykeltiden för bearbetning av artiklarna varierar mellan 3 till 5 minuter. 
Avdelningen är uppdelad i fem arbetsgrupper, dessa grupper stöds av Teknikeravdelningen 
(TMPA). TMPA’s huvuduppgift är att administrera och utveckla produktionen på TMA. 
 

TMA 

Svarvgrupp, nav, 
planethållare, 

spindlar,

Hårdbearbetning 
kugghjul & axlar

Kugghjulsgrupper, 
sol & planethjul Värmebehandling Övrigt flöde 

  

TMPA 
(Produktionsteknik)  

 
Bild 4. Beskriver organisationen på TMA 

 
TMPA består idag av 14 tekniker där sju stycken arbetar med programmering av fräsar och 
svarvar. Idag har man ansvar över 32 st svarvar, 3 st fleroperationsmaskiner och 2 st CNC 
styrda borrmaskiner. I dessa maskiner programmerar man idag ca 30-60 fräs- och 130-180 
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svarvprogram per år. Omprogrammering av befintliga NC-koder sker från ett program om 
dagen till ett i halvåret per tekniker.  
 
TMPG är teknikeravdelningen som skall stödja och utveckla produktionen på TMG. TMG är 
uppdelad i fem bearbetnings grupper och har idag 125 artiklar i produktion och utför 141  
 
operationer som kräver NC-programmering. Cykeltiden för bearbetning av artiklarna varierar 
mellan 0,5 till 5 timmar. På avdelningen jobbar 12 tekniker där 10 st bla. jobbar med 
programmering av avdelningens 3st svarvar, 27st fleroperationsmaskinerna och 2st CNC 
styrda borrmaskiner. Under ett år programmerar man ca 50 fräs- och 10 svarvprogram. 
Omprogrammering av befintlig NC-kod sker från ett program om dagen till ett var sjätte 
månad. 
 

TMG 

Flerop. Grupper 
Navhållare, diff.hus 

bryggor 

Flerop. Grupper 
Ventiler, Pumphus 
Hydralikdetaljer 

FMS-grupper Centr. 
–och Transm och 

kåphalvor 

FMS-grupper 
Axelkåpor 

Broms-, nav och 
planethållargrupper 

 
 

TMPG 
(Produktionsteknik) 

Bild 5. Beskriver organisationen på TMG 

2.2.1 CAM-licenser 
 
Våren 2003 köptes EdgeCAM in som CAM-system för att ge stöd vid generering av NC-kod 
och uppdatering av befintlig kod för svarvning och fräsning. Licensavtalet består av fem 
licenser. 
 
Licenserna är strukturerade enligt följande:  
 
Generell: 
 

• CAD System 2D eller 3D 
• DWG Loader, DXF/IGES interface  
• Jobmanager - dokumentera i html format 
• Verktygsbibliotek inklusive materialdatabas, tillgängligt även utanför EdgeCAM 
• PCI - makroprogrammering för individuell anpassning 
• Texteditor med jämförelse, beräkning, omnumrering 
• Code Wizard - postprocessorbyggare 
• Grafisk simulering på solid 
• RS232 kommunikation 
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För Fräsning:  
 
2 st användar licenser med samma funktioner i båda 
 

• 2D, 3D and Rotary Design,  
• Upp till 3 axlig fräsning  
• Multiplan fräsning,  
• Roterande fräsning,  
• Utökad simulator 

 
För Svarvning: 
 
3 st användar licenser fördelade som 
 

• 2 st 2 axligt 
• 1 st 2+c  och y axligt 
 

Dessutom 1 st 4 axligt tillägg som kan användas till samtliga tre licenser 
 

• 2D, 3D and Rotary Design,  
• 2 axlig svarvning 
• svarvning med drivna verktyg  
• 4 axlig svarvning 
• Utökad simulator 

 
Dessa licenser delas av avdelningarna TMPA och TMPG.  

2.3 Datalagring 
 
De CAD-modeller som skall ingå vid CAM-programmering importeras från servrar, 
hårddiskar, e-mails och disketter. Beroende på vem som har skapat filen och i vilket skede i 
utvecklingsprocessen som artikeln befinner sig i, så är filen lagrad på olika ställen.  
 
På TMUV som är konstruktionsavdelningen för specialverktyg och fixturer. Här använder 
man sig av CAD-programmen SolidEdge och AutoCAD för att skapa solid modeller. Dessa 
sparas på avdelningens server.  
 
På TMPA och TMPG datalagras NC koder, CAM filer, CAD-modeller och Postprosessorer 
på avdelningarnas servrar och användarens hårddisk. 
 
TU är utvecklingsavdelningen för komponenter och skapar CAD-modeller i SolidEdge och 
CATIA V5. CAD-filerna lagras i SmarTeam (PDM-datalaringssystem för 
konstruktiosrelaterade dokument).  
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NC kod NC kod
Maskingeometri Maskingeometri
Verktygs geometri Verktygs geometri
CAM fil CAM fil
Postprocessor Postprocessorer

Maskin Diskett Diskett Maskin

NC kod NC kod NC kod NC kod

Konstruktions CAD modell
Ämnes CAD modell

Fixtur CAD modell
Verktygs CAD modell

Server: seeskn002

TU              
(Komponent-      
utveckling)

TMA             
(Axlar & Kugghjul)

SmarTeam

Server: seeskn236

Server: seeskn002

TMG             
(Gjutgods)

TMUV            
(Verktyg & 
Fixturer)

 
 

Bild 6. Bilden beskriver flödet av data och var det lagras idag

2.4 Arbetsgång  
 
Vid de mycket få tillfällen som man använder sig av CAM-programmet ser arbetsgången ut 
enligt följande: 
 
Det första steget vid CAM-programmering är att skapa en postprosessor om sådan inte finns 
och idag är detta fallet för de flesta maskiner. Detta mycket tidskrävande och komplicerad 
process som mestadels beställs från en extern leverantör.   
 
Nästa steg är att importera en CAD-modellen till SolidEdge. Där sätts mått mitt i tolerans och 
man gör dimensions ändringar för att få CAD-modellen skall få produktions enliga mått så att 
man kan använda modellen i CAM. Med mitt i tolerans menas att måttoleranser som refererar 
till standarder ex h7(+0 -0.4) måste ändras och sättas mitt i tolerans ex: ± 0.2. Detta arbetssteg 
upplevs som mycket tidskrävande och komplicerat då många tekniker har en mycket 
begränsad kunskap om CAD-programmet som används. När ändringarna är gjort sparas 
modellen på servern för att sedan öppnas i EdgeCAM.  
 
De sista steget vid framtagning av ett nytt CNC-program är att man laddar in den ändrade 
CAD-modellen i EdgeCAM. I EdgeCAM använder man CAD-modellens geometrier för att 
skapa de önskade maskinbanorna. NC-koden som genereras sparas på en diskett och en 
backup sparas på servern. NC-koden laddas sedan in i CNC-maskinen och man verifierar att 
koden är korrekt. 
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3. Historisk & bakgrund 

3.1 CAD/CAM-Historia 
 
En kort förklaring vad CAM står för och var det kommer ifrån. Förkortningen CAM står för 
Computer-Aided-Manufacturing. I samban med ordet CAM så återkommer ofta förkortningen 
CAD (Computer-Aided-Design). Skrivs ofta tillsamman som CAD/CAM, anledningen till 
detta är ursprunget och att programmen ofta integreras i med varandra till ett program. Långt 
innan utvecklingen av CAD, så programmerades maskinerna medhjälp av nummer och 
bokstäver för tillverkningen av komplexa former för att ge en god repeterbarhet. Detta 
användes främst av flygplansindustrin. Under 1950-talet så började man använda sig av 
pappersremsor med stansade hål (ungefär som de gamla speldosorna som man matade med en 
remsa för att få den att spela en viss melodi). Remsor matades in i NC-maskinen och innehöll 
information om verktygets positioneringar. Den Electro-mekaniska integrering som 
utvecklades för dessa maskiner hjälpte till att enkelt integrera den digitala teknologin 
allteftersom som den utvecklades. 
 
I slutet på 1960-talet så blev NC maskiner kommersiellt tillgängliga och gav 
tillverkningsindustrin möjlighet att tillverka en detalj med mycket god repeterbarhet. De nya 
maskinerna var även utrustade med automatiska verktygsväxlare vilket gjorde det möjligt att 
bearbeta en detalj klart utan att stanna maskinen för verktygsbyte. NC-verktygen höjde 
automatiseringen i tillverkningsindustrin till nya höjder när ”feedback loops” blev integrerat 
(verktyg som talar om för datorn var de är, samtidigt som datorn talar om för verktyget vart 
den borde vara). 1962 offentliggjorde MIT det som slutligen skulle ge NC-teknologin sitt 
verkliga genombrott. Man hade utvecklat de universellt NC-programmerings språk, 
APT(Automatically Programmed Tools). Detta medförde att programmerare kunde utveckla 
postprocessorer som var specifika för varje NC-maskin. Detta medförde att de utdata som 
man fick från APT programmet kunde användas av flera olika användare inom olika områden 
i tillverkningsindustrin. Utvecklandet av CAD hade liten påverkan på CNC utvecklingen 
p.g.a. de olika kapaciteterna och olika typ av filformat mellan ritningar och maskinprogram. 
Men CAD applikationer som SolidWorks och AutoCad integrerade en CAM intelligens vilket 
möjliggjorde att integrera program som var enbart inriktade mot maskin programmering så 
som MasterCam. CAD/CAM mjukvara utnyttjar CAD ritningsverktyg som är specifikt 
utformade för att beskriva geometrier. På så vis kan CAM-modulen av programmet definiera 
en verktygsbanan efter den geometri som ritats i CAD-modulen. På så vis kan man producera 
väldigt komplexa geometrier. CAD/CAM-programmen var utvecklade för 
tillvekningsindustrimarknaden, men har blivit populärt verktyg hos många andra 
arbetsgrupper.  
 
Idag så använder mer än tre/fjärdedelar av nya maskinverktygen integrerad CNC teknologin.   
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4. Teori 

4.1 PDM (Produkt Data Management) 
 
PDM är ryggraden i ett tillverkande företags verksamhet. Det är ett produktdatasystem 
(Product Lifecycle Management och Product Data Management) som bevarar företagets 
intellektuella kapital och hjälper till att organisera produktens innehåll. PDM är en mjukvara 
som sorterar och lagerhåller datafiler. Programmet ser till att användaren alltid har tillgång till 
den senaste versionen. I mjukvaran finns det olika nivåer av säkerhet som gör att bara vissa 
användare har tillgång till att godkänna, ändra eller titta på en datafil. Detta medför en 
säkerhet att ingen obehörig ändrar en fil eller att ändringar sker av misstag. I mjukvaran kan 
man också bygga upp en struktur hur datafilerna skall lagras. På Volvo CE har man valt att 
strukturera datafilerna efter sin anknytning till en artikel. Vilket gör att alla artikel relaterade 
datafiler är sparade i databasen under ett artikel namn. 

 

       
 

Bild 7. Visar de data som kan kopplas till en Part i ett PDM system 
 

4.2 Överföring av information mellan olika CAD- eller CAM-program 
 
Under 60-talet introducerades CAD (Coputer Aided Design) vilket gav en mycket stor 
produktiv fördel mot de traditionella pappers ritningar vid både ritningsfasen men framförallt 
när det gällde att skicka och arkivera ritningarna. Användandet av CAD och produktions data 
verktyg ökade i användning för att möta ingenjörernas ökade behov av mer komplexa och 
skifflande modeller. Detta ledde till mer komplexa format användes av de olika 
datorverktygen för att skapa och lagra produktdata. En pappersritning kan ändras av vem som 
helst med en penna medans en produktmodell som inte kan tolkas av CAD-programmet är 
oduglig för användaren. För att en organisation skal kunna dela produkt filer mellan olika 
CAD och CAM-program så måste filerna formateras på sådant sätt att programmen kan känna 
igen filen. Detta har blivit mer och mer viktigt då det oftare och oftare sker att stor tillverkare 
skapar samarbetsbolag för att möta konkurrensen i branschen. Där de olika parterna skall 
tillverka olika delar i en serie av komplexa produkter. Många företag har svårt att genomföra 
en standard för det CAD/CAM-program som skall användas bland de arbetspartner som man 
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har inom organisationen och desto mindre genom en multipel leverans kedja med 
underleverantörer. Med bristen på en standar av CAD/CAM-program så behövs ett neutralt fil 
format för att kunna överför information mellan olika program. Genom att använda en neutral 
standard för överföring av information mellan program minskar drastiskt behovet av 
översättare. 1979 skedd en serie händelser som gjorde att tillverkarna och ett antal större 
användare enades om att skapa en den första standarden för CAD-data utbyte, namnet för 
denna ”översättare” var Initial Graphics Exange Specification (IGES). Vid denna tid var 
CAD-systemen inte mer än tio år gammalt och endast en handfull program hade någon 
specifik genomslagkraft på marknaden men ändå fans det ett stort behov att kunna flytta 
information mellan program. 
I och med IGES så skapades en grund för den internationella standarden STEP (Standard for 
Exchange of Product model data) Den internationella effekten av utvecklandet och 
implicering av produkt data standard vid tillverkning har bidragit till stora ekonomiska 
fördelar för de företag som implementerat standarden i sina företag. 
 

IGES 

STEP 

DXF 

 
 
 

Bild 8. Vänstra bilden visar informationsöverföring mellan olika program med en direktöversättare, där varje 
pil representerar en översättare. Högra bilden visar informationsöverföring mellan olika program med en 

neutral översättare. 
 
Den snabba datorutveckligen har gjort att många kraftfulla och mycket prisvärda CAD-
program har dykt upp på marknaden de senaste åren som är utvecklade för Windows-miljö. 
Denna utveckling har stärkts av att det på CAD-marknaden dykt upp två kraftfulla 
modellkärnor från tredjepartleverantöer, ShapeManager från Autodesk och Parasolid från 
Unigraphics Solutions. Dessa har gjort att det är väsentligt enklare än tidigare att utveckla nya 
solidbaserade CAD-system. Det uppges idag finnas flera hundra programvaror med totalt 2,5 
miljoner användare som bygger på någon av de två modellkärnorna. Dessa CAD- och CAM-
program är inte integrerade i varandra, men geometriska modeller kan överföras som 
Parasolid- eller ACIS-filer på ett mycket robust sätt, detta är den ”ny generationen” av 
informations överföring mellan program.  
 
Modeleringskärnorna ger stora möjligheter att överföra solidgeometri, som både är komplett 
och korrekt, till stor mängd CAM- och CAM-program. Den geometriska informationen kan 
också exporteras till en fil med IGES- eller STEP-formatet. På grund av STEP- och IGES-
formatet har begränsningar bör denna möjlighet undvikas mycket som möjligt. 
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Om man studerar utvecklingen av de kommersiella CAD-verktygen, så kan man utskilja flera 
distinkta tekniksprång. Dessa har inträffat ungefär var tionde år. Varje tekniksprång har gett 
upphov till en ny generation av CAD-system. De tre första teknikgenerationerna stöttade två-
dimensionell ritningsframställning, tre- dimensionell tråd- och ytmodellering, och sedan även 
solidmodellering.  
 

 
 

Bild 9.  Beskriver hur olika kommersiella program använder Parasolid/ACIS/Granite/ShapeManager-
moddeleringskärna som beräkningsmotorn i programmen. På detta har man kopplat en Windows baserat 

typsnitt som skiller sig mellan de olika programmen, men grunden är densamma, detta gör det möjligt att flytta 
en geometrimodell mellan olika program utan att behöva konvertera filen och på så vis jobbar man alltid med 

original modellen. 
 
Fjärde generationens teknik, vilket vi kan se i de flesta av dagens kommersiella CAD-system, 
utnyttjar associativ, parameterisk/variometrisk och ”feature” baserad modellering. Begreppet 
”feature” är i dessa system är liktydigt med geometriska objekt, som fästhål, försänkningar, 
fickor etc. Det är utifrån dessa som många av de ledande CAM-program tillverkarna utvecklar 
sina automatiska ”feature” sökare. Dessa underlättar och minskar arbetstiden vid beredning av 
maskinbanor. Detta gör att det blir enklare att skapa nya eller uppdatera befintliga 
maskinbanor till produkter med många liknande ”features” t.ex. en växellådskåpa som har 
många hål som skall borras. Genom ”feature” sökaren så markeras all hål som finns i 3D-
modellen automatiskt och ett förslag på bearbetningsoperation ges.Med dessa program kan 
redan i konstruktions stadiet ge en ”feature” information om vilken typ av bearbetning som 
skall utföras. Ett av det kommersiella program som använder denna typ av automatiska 
”feature” sökning är EdgeCAM från Pathtrace. 
 

4.2.1 Markandsbild av de idag vanligaste översättarna och modelleringskärnorna 
 

ProE Inventor SolidEdge SolidWorks

Parasolid/ 

ACIS/ 

Granite/ 

ShapeManager 

EdgeCAM Gibbs MasterCAM

CAD-Program 

SurfCAM 

CAM-Program 
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IGES (Initial Graphics Exchange Specification). År 1981 antogs IGES 1.0 som amerikansk 
standard för överföring av ritningar mellan olika CAD-system 
 
STEP (Standard for Exchange of Product model data) är den vardagliga beteckningen för den 
internationella standarden för representation och utbyte av produktdata. 
 
SET (Standard d'Echange et de Transfer) är SET är utvecklat vid Aerospatiale för överföring 
av ritningar mellan CAD-system. 1985 antogs den första versionen av SET som fransk 
standard. 
 
VDAFS (Veband der Automobilindustie Flächen Schnittstelle) är ett format för överföring av 
friformsytor mellan olika CAD-system. 1986 antog DIN (Deutcher Institut fur Normung) den 
första versionen av VDAFS som tysk standard. 
 
DXF (Drawing Interchange File) är ett filformat framtaget av Autodesk Inc. DXF har blivit en 
defacto-standard. 
 
Parasolid från EDS, Ägs och utvecklar av UGS. Parasolid är en kommersiell 
modelleringskärnan som med en miljon licenser, är standard för 3D-mekanisk CAD. 
Parasolid-kärnan utgör bas för flera CAD- och CAM-program, som exempelvis SoldidWorks 
,SolidEdge, EdgeCAM. Geometriska modeller kan på ett mycket robust sätt överföras som 
Parasolid-filer mellan CAD- och CAM-program, som baseras på Parasolid-kärnan. 
 
ACIS från Spatial Corp som ägs av Dassult Systemes, är en annan kommersiell 
modelleringskärna. Geometriska modeller kan på ett mycket robust sätt överföras som ACIS-
filer mellan CAD- och CAM-program som baseras på ACIS-kärnan. 
 
Granite från PTC (Parametric Technology Corporation), är en annan kommersiell 
modelleringskärna. Den används bla av Pro/ENGINERING. Geometriska modeller kan på ett 
mycket robust sätt överföras som Granite-filer mellan CAD- och CAM-program som baseras 
på Granite-kärnan 
 
ShapeManager från Autodesk är en avart från ACIS-kärnan som Autodesk har utvecklat 
vidare till sin egen modelleringskärna. ShapeManager används bland annat av Autodesk 
Inventor. ShapeManager är en kommersiell modelletringskärna som används av flera olika 
program och geometriska modeller kan på robust sätt överföras som ShapeManager-filer 
mellan CAD- och CAM-program som baseras på ShapeManager-kärnan. CAM-programmet. 
 

4.2.2 Hur anpassar CAM-programmen till det olika modeleringskärnor? 
 
För modellering i CAM-programmet används ofta Parasolid som modeleringskärna och i 
vissa fall ShapeManager. Användadet av Granite och CATIA är ovanligt 
 
För att ladda in solider från ett CAD-program till ett CAM-programmet använder man sig av 
de kärnor man har skrivit avtal med. Företagen som utvecklar CAM-programmen strävar att 
först att skriva avtal med de kärnor som dominerar marknaden.  
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Idag dominerar: 
 

• Parasolid V16 (SolidEdge, SolidWorks, Unigraphics, m.fl.) 
• Granite One V3.0 (Pro/Engineer Wildfire 2 och Pro/Desktop) 
• ShapeManager (Inventor V9 ) 
• ACIS R13 
• CATIA V5 R13 
 

Om CAM-programmet har licens för de olika kärnorna så innebär det att man alltid får 
tillgång till uppdateringar och nya versioner av kärnor. Det innebär också att när man kan 
laddar in CAD-filen i CAM-programmet utan att konvertera filen till något standard format, 
utan det är original soliden som öppnas. I och med att CAM-programmet har tillgång till 
modelleringskärnan så har man hela tiden en uppdatering av filformaten och har på så vis en 
association till soliden. 
 
En del system har möjlighet att läsa filer från Granite och Catia men det är i princip att man 
"crackat" en fil och laddar in den. Anledningen till att man måste "cracka" filen är att ägarna 
av modell kärnorna inte skriver avtal med andra program, då man är rädd att ge andra företag 
tillgång till sin källkoden. När en "cracka" fil laddas in medför detta oftast att man har tappar 
viktig data och modellen kan inte användas med samma association som andra filer.  
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5. Resultat 
 
För att kunna skapa en arbetsmiljö där CAM verktyget blir en del av vardagen i teknikerns 
arbete. Så måste man utveckla och arbeta fram arbetsmetoder hur lagring av data skall 
hanteras och hur organisationen runt användandet av CAM skall se ut.  

5.1 CAM-beredningsblankett 
 
För att skapa en arbetsrutin vid framtagning av nya NC-program och omprogrammering av 
befintliga. Skapades en CAM-beredningsblankett för att underlätta CAM-beredningen (Se 
Bilaga ІҲ). Blanketten är webb-baserad och fylls i på webben av beställaren.  
 
CAM-beredningsblanketten är baserad på den information som krävs att göra en komplett 
beredning. Blanketten uppdelad i tre momenten; maskingeometri, verktygsgeometri, och 
sekvensbeskrivning/verktygsteknologi. Dessa moment beskriver den operationen som skall 
beredas och den maskinen som operationen skall utföras i.  
 
Varje moment innehåller specifika delar så som Maskingeometri förklara hur maskinen är 
uppbyggd och vilken geometri den har. Detta för att ge beredaren en uppfattning hur 
verktygen får röra sig utan att risk för kollision. Detta görs genom att beställaren skissar och 
måttsätter det arbetsområde som verktyget får röra sig inom. För att kunna göra en simulering 
som är så lik verkligheten som möjligt så definieras de ingående delarna i maskinen så som 
chuckar, revolvrar och dubb.  
 
Verktygsgeometrin beskriver verktygen som skall användas i operationen. Mått på skaft, 
skärgeometri, ställängder, ställpunkt o.s.v. beroende på vilket typ av verktyg som skall 
definieras.  
 
Sekvensbeskrivning beskriver vilket verktyg som utför vilken sekvenser och den ordning som 
sekvenserna blir utförda. Verktygsteknologin beskrivs tillsammans med 
sekvensbeskrivningen. Här definieras vilken skärhastighet, skärdjup och matning som 
verktyget i den ingående sekvensen skall utföras med.  
 
Genom att samla all den behövliga informationen på ett och samma ställe kan beredaren på ett 
mer effektivt sätt ha till gång till den informationen som han behöver. Genom att använda 
denna blankett blir beredaren inte knuten till den geografiska plats där maskinen, som skall 
utföra operationen, står och regelbunden kontakt med beställaren blir då ej nödvändigt. Detta 
medför att tid frigörs för både beställaren och beredaren. En mer effektiv beredning kan 
utföras.  
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5.2 Datalagring 
 

Konstruktions CAD modell

Ämnes CAD modell

Produktions CAD modeller
NC kod
Maskingeometri
Verktygs geometri
CAM fil
Postprocessorer
Fixtur CAD modell
Verktygs CAD modell

TMA                
(Axlar & Kugghjul)

NC kod

TMG                
(Gjutgods)

SmarTeam

Maskin

TU                 
(Komponent-         
utveckling)

EdgeCAM           
Job Manager

Server:Seesknxxx (X:)

TMUV               
(Verktyg & Fixturer)

 
 

Bilden 10.  Övergripande schematisk bild över hur Steg 1 ser ut 
 

För att få en struktur på det data som lagras vid framtagning av nya och befintlig NC koder 
Måste man lagra det filer som berör CAM-beredningen på ett strukturerat och stabilt sätt. 
Datalagringens strukturering har delats upp i tre planerings faser för att få en rätt struktur och 
för att få förståelse hos användarna i de förändringar som skall ske. Risken att gå från dagens 
struktur direkt till en helt revisionsstyrd datalagringsstruktur är att steget kan blir för stort och 
man inte klarar av att hantera alla aspekter i en så stor förändring. Därför har denna process 
delats upp i tre planerings faser.  
 

5.2.1 Job Reports 
 
För ett mer användarvänligt och mer effektivt arbetssätt används Job Report som är ett 
interface som samlar all relevanta data för bearbetning på en internetsida. Detta ger 
möjligheter att låta operatörerna själva ladda ner de NC koder för operationen och det finns 
även möjlighet att överföra NC koden direkt till maskinen. På denna internetsida kan även 
teknikern, arbetsledaren eller annan person lägga upp information som operatörerna skall 
tadel av. I Job Report finns steg för steg beskrivning av de olika händelserna som sker i NC 
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programmet. Det finns även möjlighet till att öppna CAM-filen för att virtuellt se 
maskinbanorna, möjlighet att öppna NC koden i editor för redigering. Man kan lägga in 
bilder/simuleringar för att förtydliga vissa moment eller utföranden. Eftersom sidan är 
uppbyggd i HTML-format finns det inga begränsningar hur man kan designa sidan. Job 
Report ger operatören större förståelse för NC programmet och de sekvenser som skall 
utföras. 
 

 
 

Bil 11.  Bilden visar Job Report. För en mer detaljerad bild av Job Report se Bilaga І. 

5.2.1 Fas 1 
 
Det första steget för att nå en stabil data lagringsstruktur är att få avdelningarna TMG, TMA 
och TUV att spara alla sina CAM- produktionsrelaterade filer på en och samma server. Server 
struktureras utifrån tre kriterier. 
 

• Stabilitet 
• Behörighet 
• Lagringseffektivitet 
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Med stabilitet menas att man lagrar utifrån det data som har längst livslängd och minsta 
möjliga framtida förändring. Behörighet styr lagringsstrukturen på sådan sätt att de som skall 
ha tillgång till specifika filer kan enkelt nå dessa och samtidigt kunna hålla ute obehöriga 
användare. Men lagringseffektivitet menas att man skall lagra filerna på ett så effektivt sätt 
som möjligt både utrymmes och administrativt. Detta görs genom att undvika dubbel lagring 
så mycket som möjligt. 
 
Detta görs genom att lagringen sker efter Artikel, Maskin, CAM. Anledningen till att man har 
valt att lagra data i tre huvudgrupper är att den störst och centrala delen i lagringen är artikel 
som kommer att lagra störst anta filer. De två andra grupperna Maskin, CAM är 
stödfunktioner som måste lagerföras. Andledningen till att man har strukturerat på detta sätt är 
för att få en mer stabil och lättjobbad datalagringsstruktur. Artikeln har en längre livslängd än 
vad en maskin har vilket ger mer stabil lagring. En artikel kan även bearbetas i flera maskiner 
vilket skulle leda till att dubbellagring av vissa filer skulle ske, detta vill man undvika så 
mycket som möjligt. Då detta leder till större lagringskapacitets krav och mer administrativt 
arbete.  
 
Under artikel foldern ligger alla artiklar (som definieras med artikel nummer) och i varje 
artikel folder finns en folder för varje operation, som artikeln går genom i produktionen. I 
denna folder ligger de relaterade filerna till denna operation.  
 

Artiklar (1,988Gb) Maskiner (220,8Mb) CAM

xxxx01 zzz02 (3200Kb) Verktygsgeometri (12Mb)

Op.x01 (3550Kb) Verktyg, CAD modell Skärande verktyg

Produktions CAD modell Maskingeometri, CAD modell Postprocessorer

Fixtur, CAD modell Postprocessor

CAM-fil Job Manager (5Mb)

NC kod

Simulerings fil

.mdb (12Mb) .tcp (200Kb)
.ppf (500Kb) 69st Maskiner

.par (1,5Mb) .nc (50Kb) .sim (20Kb) 560st Operationer

Serverstruktur

Seesknxxx (X:) (2,2258Gb)

 
 

Bild 12.  Beskriver serverstrukturen. 
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Filerna som finns i operationsfoldern är CAD modell på artikeln med produktionsändringarna, 
den genererade NC koden, en CAD modell på fixturer om sådan finns och en CAM-fil med 
beredningen av operationen för artikeln även en simulerings fil som används för att 
virtualisera operationen i Job Report. 
 
Under maskin foldern hittar man all maskiner som det ingår i någon CAM-beredning. I denna 
folder finns CAD-modell på specialverktyg om sådan finns och CAD-modeller över maskin 
geometrier (ex: chuck, dubb) om sådan finns.  
 
I CAM foldern finns all behövlig information som EdgeCAM kräver för att fungera. Här finns 
postprocessorerna, Verktygdatabasen och här lagras Job Report mallarna och kataloger. 
I Verktygsdatabas foldern hittar man all information om de skärande verktygen och hållare till 
dessa. Denna fil är låst för redigering då all information i denna folder styrs från EdgeCAM.  
 
Under Job Report foldern hittar man all information som behövs för att skapa Job Reports, 
denna folder är låst för redigering då all information styrs från Job Manager. Eventuellt kan 
en administratör för Job Report webb sidorna ha tillgång till filerna för att ha möjlighet att 
göra ändringar.  
 

5.2.2 Fas 2 

Konstruktions CAD modell
Ämnes CAD modell
Fixtur CAD modell
Verktygs CAD modell
Produktions CAD modeller
Maskingeometri CAD modell
NC kod
Verktygs geometri
CAM fil
Postprocessor

Maskin

NC kod

Steg 2, Data flöde

TMA                
(Axlar & Kugghjul)

TMUV               
(Verktyg & Fixturer)

TMG                
(Gjutgods)

TUT                
(Komponent-         
utveckling)

 
 

Bilden 13. Övergripande schematisk bild över hur Steg 1 ser ut. 
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Fas två innefattar en konvertering till revisionsdatalagrings system (PDM-system). Idag 
använder sig konstruktionsavdelningen av SmarTeam. SmarTeam är datalagringsverktyget för 
att hålla ordning på all information som rör en produkts hela livscykel i företaget. Man kan 
hantera allt från dokument, projekt, artiklar, flöden m.m. kring produkten. I SmarTeam kan 
man lagra filerna med olika status beroende på var i utvecklingsprocessen som filen befinner 
sig. I ett revisionssystem krävs det att förbestämda användare godkänner en fil innan denna 
kan gå från en status till en annan. Man kan styra vilka läsrättigheter användarna har t.ex. om 
man har ändringsrättigheter eller bara har ”view” rättigheter till filer. Till filerna kan man 
koppla andra dokument som har koppling till filen ett s.k. prefix. I databasen kan man söka på 
projekt, vissa typer av filer eller efter en viss typ av prefix. Genom att använda sig av 
revisionshanteringssystem har man ha full kontroll på filernas status. Vem som utför 
redigeringar eller har utfört redigering genom att man måste checka in och ut filerna ur 
databasen med ett användarnamn.  

5.2.3 Fas 3 

Konstruktions CAD modell
Fixtur CAD modell
Verktygs CAD modell
Produktions CAD modeller
Maskingeometri CAD modell
CAM fil

Postprocessor
Verktygs geometri
NC kod

Maskin
NC kod

TMUV               
(Verktyg & Fixturer)

TUT                
(Komponent-         
utveckling)

EdgeCAM           
Job Manager

Server:Seesknxxx (X:)

TMG                
(Gjutgods)

Steg 2, Alternativ 2, Data flöde

TMA                
(Axlar & Kugghjul)

 
 

Bilden 13. Övergripande schematisk bild över hur Steg 1 ser ut 
 
I fas 3 kombinera steg 1 och steg 2 för att få lagrings säkert och användarvänligt system. I 
denna fas finns även en server med de filer som ej behöver eller kan integreras i 
revisionsdatabasen (PDM-systemet). De filer som inte kan integreras i revisionsdatabasen är 
de som är direkt kopplade till funktioner i EdgeCAM. 
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5.3 Organisation vid CAM-beredning 
 
Målet med organisationsstrukturen för CAM-programmering är att öka användargraden från 
att man idag programmerar ca 1,5 program per månad till att teknikern arbetar i CAM-
programmet varje dag. Detta mål baseras på den erfarenhet som finns bland företag och 
avdelningar där man använder sig av data hjälpmedel för att stödja det vardagliga arbetet. 
 

Idag är behovet att programmerar ca 300 
program per år och idag jobbar ca 17st tekniker 
med programmering. Detta leder till att man i 
medeltal programmerar 1,5 program per månad 
eller 0,07 program per dag och tekniker. Utifrån 
dessa siffror har slutsatsen dragits att behovet av 
CAM-programmerare blir två tjänster för att nå 
det utsatta målet. Med två CAM-programmerare 
kommer ca 12,5 program programmeras per 
månad och programmerare. 

TMPG 

 
 För att CAM-programmeraren skall kunna 
utföra sina arbetsuppgifter inom CAM-området 
måst man även strukturera organisationen runt 
CAM-användandet. CAM-organisationen är 
uppbyggd så att beredarna som ansvarar över en 
maskingrupp använder sig av stöd tjänster 

specialister inom t.ex. CAM-programmering och skärande bearbetning. Dessa stödtjänster 
skall effektivisera arbetet för beredarna som skall få mer tid för att stödja sin grupp. 
Arbetsgången i organisationsstrukturen är sådan att en beredare som har ansvaret av en 
maskingrupp behöver skapa ett nytt NC-program eller uppdatera ett befintligt.  
 
Han/hon skickar en beställning till CAM-programmeraren genom att fylla i CAM-
beredningsblanketten. CAM-programmeraren som skapar en CAM-fil utifrån den information 
som har angivits i blanketten och utifrån CAM-filen genereras NC koden. NC programmet 
levereras till beställaren som kör in och verifierar att det nya/uppdaterade programmet är 
korrekt. 
 

5.4 CAM- Programmerarens ansvarsområden 
 

• Framtagning och uppdatering av postprocessorer. 
 

• Konstruera och justera konstruktions CAD-modeller för att passa produktionen. Skapa 
produktions CAD-modeller och datalagra av dessa. 

 
• Konstruera CAD-modeller av ingående maskinkomponenter för simulering och 

generering av CAM program. Administrera datalagringen av dessa. 
 

2st CAM-Programmerare 

TMPA 

Bild 14. Visar att två st CAM-programmerare 
skall stödja båda avdelningarna TMPA & TMPG 
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• Konstruera, uppdatera och lagerhålla verktygsdatabasen över de verktyg som ingår i 
CAM-beredningarna. 

 
• CAM-programmera och datalagra filerna  

 
• Generera NC kod som görs med hjälp av EdgeCAM, Strukturera och lagerhålla dessa 

filer.  
 

• Administrera och uppgradera Job Report.  
 

• Övergripande ansvar för datalagringsstrukturen av de CAM relaterade dokumenten. 
 

• Ansvarar för att metoder och system inom CAD/CAM-området utvecklas i enighet 
med de behov som finns inom produktionsteknik och produktion på avdelningen 

 

5.5 Arbetsgången vid CAM-programmering 
 
1. Vid arbete i CAM-systemet sker arbetet i olika steg. Första steget är att en beställare fylleri 
CAM-beredningsblanketten med information om vilken maskin som skall utföra 
bearbetningen och dess geometri. Man specificerar även vilka verktyg och vilka sekvenser 
som skall utföras i operationen.(se 5.1 CAM Beredningsblankett) 
 
2. CAM-programmeraren skapar en postprocessor som överensstämmer med den 
specificerade maskinens prestanda och utförande, om ej postprocessorn finns. Detta görs 
genom att samla in all relevant information som beskriver maskinens prestanda och styrning. 
Detta görs genom informationssökning i maskinhandböckerna. När man har skapat en 
postprocessor som fungerar tillfredsställande, så sparas denna i databasen för att kunna 
användas vid framtida programmeringar.  
 
3. När mer komplicerade maskiner skall programmeras kan det vara lämpligt att modellera 
upp 3D-modeller på de ingående maskindelarna för att få en mer virtuell bild av 
arbetsområdet för bearbetningsverktyget. Dessa delar moduleras i CAD eller CAM program 
utifrån den information som tillhandahållit från beställaren i CAM blanketten. Dessa modeller 
sparas sedan under Maskinfoldern på servern.  
 
4. När detta är specificerat justeras CAD modellen så att den är måttsatt efeter de mått som 
operationen kräver. Det kan ske på två sätt: 
 
Alt 1: 
CAD-modellen importeras från konstruktions datalagringssystem (idag SmarTeam). CAM-
programmeraren justerar CAD-modellen så att dimensioner och geometri passar 
produktionskraven (ex: slippålägg för efterföljande operationer).”Produktions CAD 
modellen” sparas med sin artikel nummer på servern i operations folder under artikel foldern 
och även i SmarTeam. Genom att programmeraren gör ändringar på modellen så blir han 
ansvarig över att modellen är korrekt. 
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Alt 2: 
CAD-modellen av den aktuella artikeln laddas ner från SmarTeam. Denna modell har 
produktionsenliga mått. Denna modell har framtagits av konstruktionsavdelningen TU med 
nära samarbete med den tekniker som har lagt in beställning på NC-koden. Genom att låta 
konstruktion stå för produktionsändringarna på modellen så sparar man dyrbar tid från 
teknikern. Man spara även att uppdatera teknikeravdelningens datorer och att hålla teknikerna 
med utbildningar i CAD programmet för att klara av att göra ändringar på modellerna. Man 
slipper även lösa frågan om hur man skall lagra de “nya” CAD moellerna då man på 
konstruktion redan har ett fungerande version styrd databashantering. Man slipper bära det 
yttersta ansvaret av CAD-modellen efter som man inte har gjort några egna ändringar. Detta 
medför även att konstruktions får en större förståelse av produktionsstegen som artikel 
genomgår i produktionen.  
 
5. Informationen om vilken typ av bearbetnings sekvenser och verktyg som skall ingå i 
operationen specificeras av beställaren i CAM beredningsblanketten. Denna information ger 
programmeraren en bild av hur bearbetningen skal utföras. Utifrån de verktyg som angivits i 
CAM-beredningsblanketten checkas verktygsdatabasen av, så att alla verktyg som skall ingå i 
operationen finns där. De verktyg som inte finns, kompletteras till verktygsdatabasen, detta 
görs från CAM programmet eller Toolkit Assistant (integrerat vertygsdatabasprogram). 
 
6. Nu börjar man att CAM-programmera. Första steget i CAM-programmeringen är att 
importera ”produktions CAD-modellen” från servern och en CAD-modell på ämnet om sådan 
finns, detta görs från SmarTeam. När dessa har placerade rätt i koordinatsystem och ämnet 
specificerats så börjar arbetet med att konstruera verktygsbanor för varje sekvens som har 
definierats i CAM-blnketten. 
 
7. När operation är konstruerad och simulerad med tillfredställande resultat så postas 
(genererar) NC-koden. NC-koden kontrolleras så koden genererats korrekt. Om justeringar av 
NC-koden krävs, så justeras postprocessorn för att ge tillfredställande resultat. NC koden och 
CAM filen med sparas nu under samma artikelfolder i operations foldern på servern. Om en 
simulering skall visas i Job Report så generas en simulerings fil när CAM-filen simuleras. 
Genom att trycka Ctrl+S när simuleringen är klar och sparar filen i operations folder under 
artikel foldern. 
 
8. Nästa steg är att lägga upp operationen i Job Manager detta sker automatiskt när NC koden 
genereras. Det som man måste göra för att operationen skall korrekt läggas upp i Job Reports. 
är att definiera vilken artikel och operation som skall läggas upp, detta gör man i ”promten” 
när NC koden genereras. 
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Bild 15. Promten som ifylls när NC koden skall genereras.  
 
CNC-Namn anger namnet på NC-koden och här fylls artikels serienummer i. Jobbnamn anger 
med vilket namn som Job Manager kommer att lägga upp operationen i Job Report, här anges 
artikels serienummer. Artikelnumret bör ha en ändelse som specificerar vilken operation 
,tempo och version som CAM-filen representerar. Detta kan t.ex. vara 
111111111_OP01T01V01 där ändelsen OP01 motsvarar operation, T01 motsvara att det är 
tempo ett och V01 talar om vilken version av filen som det är. Detta bör göras för att man 
skall kunna hålla isär olika CAM-programmeringar av samma artikel 
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6. Diskussion och Slutsatser 
 

6.1 Slutsatser 
Ett av det första besluten som måste tas vid vidareutveckling av användandet av CAM är vem 
och hur man skall behandla 3D modellen för att få den att passa användandet av CAM 
(slippålägg, nominella mått o.s.v.). Genom att låta konstruktion stå för justeringen av CAD 
modellen så medför detta flera fördelar (se 5.5 Arbetsgången vid CAM-programmering, steg 
4). Men för att detta skall kunna fungera på en stor skal genom hela fabriken så behövs det en 
projekt grupp som får jobba med dessa frågor och ta fram arbetsmetoder och riktlinjer hur 
man skall skapa 3D modellerna. Med de arbetsmetoder och riktlinjer som har presenterats i 
resultat så kommer en ökad användning av CAM ske då det finns en stor vilja bland 
teknikerna att använda verktyget. Men för att detta skall lyckas så måste detta rullas ut på 
varje avdelning fult ut. 

6.2 Diskussion 
 
Idag sker utvecklingen av EdgeCAM med mycket hög takt vilket har gjort att CAM har blivit 
ett mycket kraftfullt verktyg för teknikern med kunskap av CAD/CAM. Men idag är 
kunskapen om 3D-verktygen låg bland teknikerna och många har bakgrund från att jobba på 
golvet som operatörer. Därför anser jag att tekniker jobbet måste delas upp i två olika linjer 
där man har tekniker med den praktiska erfarenheten och tekniker med kompetens av 3D-
verktyg. Genom att göra denna uppdelning så kommer man att få del av det tekniska 
kunnandet och det praktiska på ett mer effektivt sätt. Då CAM idag inte bara handlar om att 
skapa NC-kod utan även utvecklandet av arbetssätt runt 3D verktyg. Då det idag inte finns 
någon standard hur man måttsätter 3D modeller eller hur man granskar dessa. Vilket är 
grunden för att man på et säkert och enkelt sätt skall kunna arbeta med CAM. Med en 
omorganisation och en mindre grupp som kan driva utvecklingen av 3D verktyg på fabriken 
tror jag att i framtiden kommer detta att spara stora investeringar och även risken för att 
fabriken flyttas till ett låglöneland p.g.a. att de konkurrera med är att vara mycket mer effektiv 
och kvalitetssäker. 
 
Men med den idag höga arbetsbelastningen som är på teknikerna ser jag det inte möjligt att 
driva en seriös utveckling inom området utan att man tillför resurser till verksamheten. 
 
Jag tror att när man väl har stabiliserat en organisation och ett arbetssätt runt användandet av 
CAM verktyget så kommer effektivisering och kvalités säkerhet öka med flera hundra 
procent. 
 
I och med att dagens CAM-program kan använda sig av features direkt från CAD-modellen så 
ökar efterfrågan av CAD-modeller som är korrekta utifrån en produktion synvinkel. Och i och 
med at man använder sig av 3D-modeller av verktyg och ingående maskin komponenter för 
att kunna göra simuleringar som så liknar verkligheten mycket som möjligt så finns det en 
efterfrågan att få 3D-modeller från verktygs tillverkare och Maskintillverkare. Men idag så är 
inte marknaden mogen för en helt 3D-anpassad tillvekning. Många företag har inte 3D-
modeller på alla sina artiklar eller kan inte garantera att modellerna är korrekta. Men i och 
med ökade krav från marknaden och mer press på leverantörerna kommer denna process att 
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påskyndas. Då man inser att om man kan leverera 3D-modeller är ett konkurrens vapen. 
CAD-modellens betydelse ökar inom tillverknings industrin då modellen används till 
mätmaskiner ämnesverifiering vid leverans as av ämnen. 3D-modellen används vi 
framtagning av gjutformar hållfastighets beräkningar.  
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Bilagor 
 

Job Manager 
 
Bilaga 1 visar hur Job Manager är uppbyggt och hur man klickar steg för steg för att slutligen 
komma till den önskade artikeln. Detta sker i tre steg. 
 
Steg 1: Välkomst sidan.  
 
På den sida kan man navigera sig till olika delar av hemsidan om man klickar på rullgardinen 
i det vänstra hörnet så visas de maskiner som finns på avdelningen. Genom att välja en eller 
alla maskiner så kommer man till nästa sida som visar vilka artiklar som går i den maskinen 
(se steg 2).  
 
I den nedre menyns vänstra sida kan information läggas upp till operatören eller annan 
personal. Här kan även länka till andra sidor som kan vara till intresse eller koppla till en 
mailbox för att skicka information till CAM- programmeraren. I det högra hörnet av den 
nedre menyraden så kan göra sökning på hemsidan efter produktartikar eller annan 
information. 
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Steg 2: Maskin sidan.  
 
Visar det artiklar som går i denna maskin i detta fall ses alla maskiner som går på 
avdelningen.  
 

1. Component – Description: talar om vilken artikel det är. Om man klickar på länken 
så kommer man till artikel sidan (se steg 3).  

 
2. Seqence: Beskriver vilken sekvens eller viket tempo som en beredning har gjorts till. 
  
3. Machine Tool: Beskriver vilken postprosessor som använts vid CAM-beredningen.  

 
4. NC File: Talar om vilket namn som NC filen har. Om man klickar på länken så 

öppnas NCEdit(om programmet är installerat på datorn) och man kan se och editera 
programmet.  

 
5. Status: Ger information om vilket stadium jobbet(programmet) befinner sig i. Ett jobb 

kan befinna sig i fyra olika stadium,  
 

• Proven (Grön): programmet är klart att köras i serieproduktion.  
• Unproven (Blå): Programmet är under uppbyggnad.  
• Superceded (Råsa): Programmet är under test för att verifiera att det är 

korrekt.  
• Quarantined (Gul): Programmet har felaktigheter och måste korrigeras.  

 
6. Revision: Talar om vilken version av CAD-modell som man har gjort sinn beredning 

utifrån. 
 

   

7. Material: Talar om vilket material som man bearbetar i. 
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Steg 3: Artikel sidan. 
 
På denna sida hittar man all information om bearbetningen av den valda artikeln. Här kan 
även programmeraren eller tekniker lägga upp information som läsaren skall ta del av. Här 
kan man även lägga upp blilder från EdgeCAM simuleringen eller Bilder eller videoklip för 
att förtydliga något moment. 
 

1. Comment: Beskriver vilken typ av artikel som programmet bearbetar. 
 
2. Seqennce: Beskriver vilken sekvens eller viket tempo som en beredning har gjorts till. 

 
3. Cycle Time: Talar om cykeltiden för bearbetningen. 
 
4. Machine Tool: Beskriver vilken postprosessor som använts vid CAM-beredningen. 

 
5. Programmer: Talar om vem som har skapat programmet. 

 
6. Material: Talar om vilket material som man bearbetar i. 

 
7. Status: Ger information om vilket stadium jobbet(programmet) befinner sig i (se 

ovan).  
 

8. Revision: Talar om vilken version av CAD-modell som man har gjort sinn beredning 
utifrån. 

 
9. CAM File: Genom att klicka på denna länk så öppnar man CAM filen (om EdgeCAM 

är instalerat på datorn) 
 

10. CAD File: Genom att klicka på länken så öppnar man CAD filen (om datorn har CAD 
programmet som CAD modellen skapad i installerad på datorn). 

 
11. NC File: Talar om vilket namn som NC filen har. Om man klickar på länken så 

öppnas NCEdit(om programmet är installerat på datorn) och man kan se och editera 
programmet. Om man klickar på knappen till höger om länken så öppnas ett fönster 
med de maskiner som finns kopplade till DNC. Genom att välja en maskin och klicka 
på sänd så kan man skicka NC filen direkt från Web sidan till bearbetningsmaskinen. 

 
12. Pre-selected Tooling: Talar om man använt sig av fördefinierade verktyg. 

 
13. Job Notes: Här kan man lägga upp kommentar till jobbet. Det finns även möjligheter 

att lägga upp länkar till olika dokument. 
 

14. Fixture & Gauge Notes: Här kan man lägga upp kommentar angående fixturer. Det 
finns även möjligheter att lägga upp länkar till olika dokument. 

 
15. Stock Notes: Här kan man lägga upp kommentar angående ämnet. Det finns även 

möjligheter att lägga upp länkar till olika dokument. 
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Var finns pekarna i EdgeCAM? 
 
För att skapa ett smidigt datalagringssystem för EdgeCAM som, måste man specificera var 
filerna skall lagras. Detta görs på olika platser beroende på vilken typ av fil som skall lagras. 
De filer som skall lagras är Postprocessorerna, Verktygen, CAM filerna, CAD filerna, Job 
Manager filerna och NC koden sökvägen till dessa måste specificeras för EdgeCAM 
programmet.  
 
Var man definierar sökvägen för de olika filerna är:  

 
• Postprocesorerna specificeras under Start/EdgeCAM/Utilities och Network 

Location. Klicka sedan på Bläddra och välj den önskade foldern var filerna skall 
lagras. 

 

 
 

Bilden visar var man ställer in pekarna för allmänna filerna
 
Den katalog som specificeras här blir även den plats där de allmänna filerna sparas. 
 

• Verktygsdatabasen specificeras genom att starta ToolStore under star/EdgeCAM och 
sedan högerklicka på den övre menylisten. Peka sedan på Databasverktyg och 
Katalog. Här specificeras i vilken fil och var som verktygen skall lagras. 

 
• Sökvägen för CAM filerna specificeras genom att klicka på spara i EdgeCAM. 

Specificeras sedan vilket namn som filen skall sparas som och var den skall sparas. 
 

• CAD filernas sökväg specificeras när modellen är ändrad i CAD programmet och man 
klickar på spara. Välj sedan namn på filen och var den skall sparas. 

 
• NC koden specificeras då NC koden genereras i EdgeCAM Genom att klicka 

Bearbetning och sedan Generera NC-kod. I Generera NC-Kod fönstret anges 
namnet på filen i CNC-Namn rutan och klicka sedan på bläddra. Specificera var filen 
skall sparas. 

 
• Var Job Manager rapporterna skall lagras. Specificeras genom att öppna Job Report 

under start/EdgeCAM. Högerklicka på den övre meny raden välj Jobbrapport sedan 
Katalog Rapporteroch välj som filerna skall lagras 

 
• Var man specificerar var mallarna för Job Report skall laddas från. Välj Job Reports 

under start/EdgeCAM. Högerklicka på den övre menylisten och peka på 
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Jobbrapport och Katalog Mallar. Välj sedan foldern Templets där mallarna är 
lagrade. 

 
 

Matrialdatabasen Postprocessor

(Klicka på Bläddra)
Om du sätter sökvägen i "Network location" till t.ex. 
\\Volvo\postprocessorer så måste postprocessorerna ligga i 
katalogen \cam\machdef under den första katalogen annars 
fungerar det inte. Så den kompletta sökvägen måste 
vara . \\Volvo\postprocessorer\cam\machdef 

Pekarinställningar
CAM-fil

(Klicka på CNC-Namn bläddra)

(Lagring av skärandeverktyg)

(Högerklicka på övre meny raden)

NC-kod

(Högerklicka på övre meny raden)

I EdgeCAM I EdgeCAM

(Lagring av rapporter)

Job Report
(Lagring av rapport mallar)

Job ReportVerktygsdatabasen

(Högerklicka på övre meny raden)

 
 

Beskriver hur och var man ställer in pekarna för de olika filerna 
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Utvärdering av enkät från teknikerna på TMPA och TMGP 
 
Den allmänna datorvanan bland teknikerna anses vara är hög. Då hälften av teknikerna anser 
sig ha mycket goda kunskaper i Office packet. Ca 50 % av teknikerna har en tidigare 
erfarenhet av att jobb i CAM program. Ca hälften av teknikerna har genom gått någon 
EdgeCAM kurs. Åtta av tio upplever EdgeCAM som tungjobbat och svåranvänt. 2 st av 17 
tekniker använder EdgeCAM och av dessa två använder en tekniker det regelbundet. 
Anledningen till att man inte använder sig av EdgeCAM är till störst del p.g.a. att man anser 
att det går snabbare att jobba i de program som man använder idag. Idag använder man sig av 
textbehandlingsrogrammen Wordpad, Notpad och NCeditor för att programmera NC kod. Sju 
av tio NC program som skapas lagras på server. Sjuttio procent av de program som 
uppdateras lagras med samma namn. Nio tiondelar av teknikerna spararen en backup fil på 
servern, egna hårddisken eller på en disket. Man uppskattar att programmeringen av NC kod 
utgör ca 10 % - 30 % av den totala beredningstiden. Man anser sig ha mycket god CAD vana 
då en tredjedel av teknikerna klara av att bygga upp en komplicerad friforms modell och anser 
sig ha mycket god förståelse för dess geometri och uppbyggnad. Hälften har jobbat med 
SolidEdge och en tredje del av har också jobbat med AutoCad. Det fanns ingen av teknikerna 
som hade någon erfarenhet av CATIA. Detta är av intresse då man inom Volvo CE beslutat 
att byta CAD program från SolidEdge till CATIA V5. 
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CAM-Berdningsblankett      
 
När en komplett blankett är ifylld så skickas blanketten via e-post till CAM-programmeraren 
genom att klicka på Send knappen. 
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