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FÖRORD

Denna rapport är ett examensarbete utfört på uppdrag av Gestamp HardTech i Luleå. Syftet 
med arbetet var att modellera standardverktygsdelar i NX6 för verktygskonstruktion. 
Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och har pågått under sommaren och hösten 
2009. Arbetet har genomförts av Filip Berglund, studerande vid Luleå tekniska universitet.
Rapporten fungerar som en dokumentation av examensarbetet samt som en användarmanual 
för standarddelarna.

Jag vill tacka min handledare Hans Larsson på Gestamp HardTech som visat ett stort 
arrangemang och intresse för arbetet. Jag vill även tacka min examinator Peter Jeppsson på 
Luleå tekniska universitet som varit ett bra stöd samt en bra kunskapskälla under arbetet. Utan 
dessa personer hade projektet varit mycket svårare att genomföra.

På Gestamp HardTech vill jag även tacka konstruktörerna Peter Hansson och Jonas 
Björnström som båda har bidragit med bra information och råd under arbetets gång. 

Luleå, december 2009

Filip Berglund
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SAMMANFATTNING

Avdelningen för verktygskonstruktion på Gestamp HardTech i Luleå utvecklar och designar 
presshärdningsverktyg i I-DEAS12. Dessa presshärdningsverktyg används för att tillverka 
krocksäkerhetskomponenter för personbilsindustrin. Presshärdningsverktygen fungerar som 
pressformar i en process där krocksäkerhetskomponenterna pressas från platta borstålsämnen 
till sin slutliga form. I samma process sker en härdning samt en anlöpning av produkterna. 
Resultatet är starka och sega komponenter som tar upp mycket energi vid deformation.

Verktygskonstruktion undersöker nu möjligheterna med att byta ut deras gamla CAD-
mjukvara, I-DEAS12, mot det nyare NX6. För att underlätta konstruktionen av 
presshärdningsverktygen i I-DEAS12 använder sig verktygskonstruktion i dagsläget av en 
uppsättning CAD-modeller av de komponenter som är standard i de flesta 
presshärdningsverktyg. Dessa standarddelar sammanställs vid starten av designen av ett nytt 
verktyg och skapar en grundmodell för vidare modellering av verktyget. På grundmodellen 
görs sedan de ändringar och tillägg som är unika för varje verktyg. I samband med 
undersökningen av att gå från I-DEAS12 till NX6 har verktygskonstruktion ett behov av att 
de standardverktygsdelar som används idag modelleras på nytt i den nya mjukvaran. 

Huvuddelarna i ett presshärdningsverktyg är pelarställen, verktygsbaserna och 
formdelarna. Andra nödvändiga delar är utstötarcylindrar, vattenkopplingar, kylkanaler och 
skruvar. Geometrin och formen på krocksäkerhetsprodukten som skall tillverkas avgör 
utformningen av presshärdningsverktyget. 

Målet med detta examensarbete är att, i NX6, skapa parametriserade och styrda 
verktygskomponenter med en hög grad av återanvändning för presshärdningslinje 300 och 
700 på Gestamp HardTech i Luleå. Kunskap och standard skall vara integrerade i CAD-
modellerna. Där det är fördelaktigt skall funktioner  från Mold Wizard i NX6 användas för att 
göra hanteringen av CAD-modellerna enklare.

Koordinatsystem och programmering i Expression har fungerat som bas for 
modelleringsstrukturen. Mycket arbete har lagts ned för att göra modellerna 
modelleringmässigt stabila och snabba att arbeta med. För detta ändamål har olika CAD-
metoder utretts. Verktygsbaserna och pelarställen har skapats med vanliga features i NX6. För 
skapandet och hanteringen av mindre komponenter som utstötarcylindrar, vattenkopplingar 
och skruvar har funktioner från Mold Wizard använts.

Resultatet är en uppsättning av standarddelar för presshärdningsverktyg bestående av övre 
och undre pelarställ, övre och undre verktygsbas, en utstötarcylinder, en vattenkoppling och 
en parametriserad skruv. Pelarställen och verktygsbaserna är kontrollerade av uttryck med val 
för olika inställningar av modellerna. Utstötarcylindern har justerbar slaglängd och 
vattenkopplingen har flera konfigureringsval av ingående delar. Skruven har val för storlek på 
M-gänga och skruvlängd. Valen av M-gänga och skruvlängd är styrda till att endast omfatta 
skruvdimensioner som är tillgängliga på marknaden. 
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Sammanställda ger de CAD-modeller som skapats under examensarbetet konstruktörerna 
på verktygskonstruktion en bra start på varje verktygsprojekt. Modellerna är användarvänliga 
och bra strukturerade. Då grunden är lagd kan verktygsmodellerna enkelt modifieras för att 
anpassas efter olika typer av produkter. Kunskapen som är inbyggd i delarna hjälper 
konstruktörerna, gör arbetet snabbare samt ger en bättre kvalitet på modellerna. 
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ABSTRACT

The division of tooling design at Gestamp HardTech in Luleå develops and designs hot 
stamping tools in I-DEAS12. The hot stamping tools are used for the manufacturing of crash 
safety components for the personal automobile industry. The hot stamping tools serves as 
press molds in a process where the crash safety components are pressed from rolled boron 
steel plates to its final form. During the hot stamping process the products are hardened and 
tempered. The result is strong and tough components that take up much energy during 
deformation.

Tooling design is now investigating the possibilities of replacing their old CAD-software, 
I-DEAS 12, with the newer NX 6. To facilitate the design of hot stamping tools in DEAS12 
tooling design today uses a set of CAD-models of components which are standard in most hot 
stamping tools. These standard parts are compiled together at the start of the design of a new 
hot stamping tool and create a basic model for further modeling. Modifications are made on 
the basic model to adapt it for every unique tool. According to the investigation of replacing 
I-DEAS12 with NX6 tooling design have a need to get the today used standard tool 
components modeled in the new software. 
    The main parts in a hot stamping tool are the die sets, the adapters and the mold parts. 
Other necessary parts are ejection cylinders, water couplings, cooling channels and screws. 
The geometry and shape of the crash safety product to be produced will determine the design 
of the hot stamping tool. 
    The goal with this examination work is to create parameterized and controlled tool 
components with a high grade of reuse for hot stamping line 300 and 700 at Gestamp 
HardTech in Luleå. Knowledge and standard should be integrated into the models. When 
favorable, functions from Mold Wizard in NX6 should be used to make the handling of the 
CAD-models easier. 
    Coordinate systems and programming in Expression have worked as the base for the 
modeling structure. Much effort has been made to make the models stable and fast in terms of 
modeling. For that purpose investigations of different CAD-methods have been made. The 
adapters and the die sets have been made with regular features in NX 6. For the making and 
handling of smaller components like ejector cylinders, water couplings and screws functions 
from Mold Wizard have been used.
    The results are a set of standard parts for a hot stamping tool containing of an upper and 
lower die set, an upper and lower adapter, an ejection cylinder, a water coupling and a 
parameterized screw. The die sets and the tool bases are controlled by expressions with choice 
for different settings of the models. The ejection cylinder has adjustable stroke length and the 
water coupling has several choice of configuration for the components. The screw has choices 
for M-thread size and length. The choice of M-thread size and length are controlled to only 
cover screw dimensions taken from screws available on the market. 
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    Assembled together the CAD-models created during this examination work give the 
constructors at tooling design a good start on a tooling project. The models are user friendly 
and well structured. The CAD-models can easily be modified to fit the manufacturing process 
of every unique product. The knowledge built into the parts will help the constructors, make 
the work faster and provide a better quality to the models.
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NOMENKLATUR

Under denna rubrik ges en beskrivning av de ord som används i rapporten. Här beskrivs även 
de programvaror som huvudsakligen använts under examensarbetet och som har haft en 
betydande påverkan på resultatet.

Ordlista

3D-annotering         Tillverkningsanvisningar, toleranser, mått, med mera som kan        
 placeras på modellen i 3D.

Assembly Constraints Villkor som placeras ut mellan delarna i en 
    assemblystruktur för att styra dess frihetsgrader i rymden.

Body    Kopplade ytor som tillsammans utgör en yt- eller solidmodell.

CAD Computer Aided Design.

Extrude Funktion som drar ut en linje till en yta eller en 2D-profil till en 
solid (3D).

FALSE-body Referens för hålighet i standardbiblioteket.

Feature Olika funktioner för att editera modellen.

Hide  Gömmer geometri visuellt. (Motsatsen till Show.)

Part Själva innehållet i en modellfil. 

Show Tänder upp geometri visuellt. (Motsatsen till Hide.)

Sketch Modelleringsläge för att skapa sketcher i 2D, motsvarar 2D-wireframe 
i I-DEAS.

Suppress Avaktiverar en feature, en sketch eller ett koordinatsystem. (Motsatsen 
till Unsuppress.)

TRUE-body Referens för komponent i standardbiblioteket.
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WAVE WAVE är en funktion som gör det möjligt att skapa geometriska 
länkar mellan olika modeller. Detta görs genom att skapa associativa 
kopior av geometrin.

Unsuppress Aktiverar en feature, en sketch eller ett koordinatsystem. (Motsatsen 
till Suppress.)

Offset Kommando för att kopiera ett förmål och flytta det relativt 
ursprungsföremålet.

Programvaror

NX6 - Siemens PLM Software NX är en mjukvara för 3D-modellering, simulering och 
ritningsframtagning. NX6 är den version av programvaran som använts under examensarbetet 
för att skapa CAD-modellerna av de verktygsdelar som skapats.

I-DEAS12 - Siemens PLM Software I-DEAS är en mjukvara för 3D-modellering, simulering 
och ritningsframtagning. I-DEAS12 är den version av programvaran som används av 
verktygskonstruktion i dagsläget. I-DEAS12 har använts under examensarbetet för att granska 
verktygkonstruktions redan befintliga CAD-modeller av verktygsdelar. 

Microsoft Excel 2003, version 11– Programvara för beräkning och programmering i 
kalkylblad. Programvaran används även för skapandet av listor, tabeller, grafer och diagram. 
Excel har använts under examensarbetet för att programmera de CAD-modeller av 
verktygsdelar som lagts in i Mold Wizards standarddelsbibliotek. 
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1 INLEDNING

Detta  examensarbete  är  ett  implementeringsarbete  som  bygger  vidare  på  examensarbetet 
”Utredning  inför  övergång  till  Siemens  PLM software  NX” som Emelie  Martinsson och 
Rickard Westling utfört.

Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  skapa  standardverktygsdelar  i  NX6  för 
verktygskonstruktion.  Målet  med  dessa  standarddelar  är  att  förenkla,  standardisera  och 
effektivisera  konstruktionsarbetet  på  verktygskonstruktion.  Examensarbetet  innefattar  en 
utredning av funktionerna i NX6 samt funktionerna i tilläggsapplikationen Mold Wizard.
    Under examensarbetet skall i första hand pelarställ, verktygsbaser och utstötare modelleras. 
CAD-modellerna skall vara parametriserade och styrbara med en hög grad av återanvändning. 
Målet är att modellerna skall vara snabba och modelleringsmässigt stabila. Modellerna skall 
även vara enkla och tydliga att använda. Där det är fördelaktigt skall funktioner i Mold 
Wizard användas för att göra hanteringen av CAD-modellerna enklare. Pelarställ och 
verktygsbaser skall bland annat ha val för en, två, tre eller fyra banor. Pelarställen skall även 
ha val för olika staublikopplingar, mothåll och verktygslåsning. Val för gjutning alternativt 
stålprefabrikat skall även kunna göras för verktyget.

Examensarbetet är avgränsat till att endast beröra standardverktygsdelar för 
presshärdningslinje 300 och 700 på Gestamp HardTech i Luleå. För att läsa denna rapport på 
bästa sätt är det fördelaktigt att läsa bilagorna i den ordningen som de hänvisas i texten.
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2 BAKGRUND

 Avdelningen för verktygskonstruktion på Gestamp Hardtech i Luleå utvecklar och designar 
presshärdningsverktyg i I-DEAS12. Dessa presshärdningsverktyg används för att tillverka 
krocksäkerhetskomponenter för personbilindustrin. Presshärdningsverktygen fungerar som 
pressformar i en process där krocksäkerhetskomponenterna pressas från platta borstålsämnen 
till sin slutliga form. I samma process sker en härdning samt en anlöpning av produkterna. 
Resultatet är starka och sega komponenter som tar upp mycket energi vid deformation.

Avdelningen för verktygskonstruktion har konstruerat presshärdningsverktyg i I-DEAS 
sedan år 2000. I dagsläget använder de versionen I-DEAS12. Avdelningen är nu på väg att 
ersätta detta program med det nyare NX6. I samband med detta behöver nya 
standardverktygsdelar modelleras i det nya systemet.
    Det är många faktorer som påverkar utformningen av ett presshärdningsverktyg. Några av 
dessa är produktens geometri och egenskaper, antalet produkter som pressas i varje slag, 
tillverkningsbarhet, funktionalitet och livslängd på verktyget. Även ekonomiska aspekter som 
tid, materialåtgång och kassering spelar i hög grad in. Den tid som är avsatt för utveckling och 
tillverkning av verktygen påverkar dess design. Materialåtgången i verktygen eftersträvas att 
hållas så låg som möjligt. Vid konstruktionen läggs vikt vid att utforma verktyget så att så lite 
efterbearbetning som möjligt är nödvändig. Efterbearbetning som stansning och laserskärning 
medför förutom en stor tidsåtgång även en stor del kasserat material.
    Ett presshärdningsverktyg består av en övre och en undre del. Varje över- och underdel 
består i sin tur av formdelar, verktygsbas och pelarställ. Se Figur 1.

Figur 1. Undre del av ett presshärdningsverktyg.
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    Formdelarna är flera till antalet och bygger tillsammans upp pressformen. Delarna är 
relativt små för att kylkanaler skall kunna borras igenom dem. Vid tillverkning av formdelar 
eftersträvas att använda så lite material som möjligt då formdelsmaterialet är dyrt. 
    Verktygsbasen fungerar främst som en distans mellan pelarställ och formdelar samt som 
hållare för verktygskomponenter. Då relativt få ytor på verktygsbasen är toleranssatta är det 
vanligt att denna del gjuts. 
    Pelarstället kopplas till pressen och har därför många fasta hål och toleranssatta ytor. På 
pelarställen återfinns hål för verktygslåsning, hål för hydraulik- och vattenkopplingar, lyfthål, 
oljekanaler, positioneringshål, grovcentreringshål, styrhål, hål för bussningar, hål för 
mothållspinnar med mera. Tillverkningen av pelarställen sker oftast genom fräsning.
    Verktygsbas och pelarställ kan ibland vara sammansatta till en och samma del. Delen gjuts 
då oftast i ett stycke. 
    Vid tillverkningen av ett verktyg för en krökt produkt läggs ofta formdelarna ut som en 
trappa för att spara formdelsmaterial, se Figur 2. Detta medför då att verktygsbasen måste ha 
en trappa för att understödja formdelarna.

 

Figur 2. Undre verktygsdel med synlig formdelstrappa.
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Andra typiska standarddetaljer i ett presshärdningsverktyg är utstötare. Dessa stöter ut den 
färdiga produkten från verktyget efter pressning. I verktyget återfinns även styrpelare, 
centreringspinnar, ansatsemement, ämneslyftare, fjädrar, skruvar, skruvhål, frigångshål, 
kilspår och mycket annat. 
    I pressen finns fyra banor för placering av pressverktyg. Verktygen kan täcka en eller flera 
av dessa banor. Till vänster i Figur 3 nedan är fyra mindre pelarställ placerade i pressen, varje 
pelarställ tar här upp en bana. Till höger i Figur 3 är två större pelarställ placerade i pressen, 
varje pelarställ tar här upp två banor. 

Figur 3. Till vänster fyra mindre pelarställ, till höger två större.

16



Konstruktion av standarddelar för 
presshärdningsverktyg i NX

I Figur 4 visas måtten för pressplattan och de fyra pelarställen som syns till vänster i Figur 3. 
Ritningen är ritad i 2-D och vyn är sedd rakt uppifrån. Dessa mått är standard för pressen och 
styr pelarställens utformning.

Figur 4. 2D-ritning över press och pelarställ.
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3 ARBETSMETOD  

I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen av examensarbetet.  

3.1 Arbetsmetodik

Innan  konstruktionen av standarddelarna påbörjats i NX6 har flera presshärdningsverktyg 
granskats. Verkliga verktyg, 2D-ritningar samt 3D-modeller i I-DEAS12 har analyserats. 
Detta var viktigt för att få en uppfattning om hur verktygen var uppbyggda. 
    Variationen mellan de färdiga verktygen är stor. För att möta målet att utveckla 
återanvändningsbara standarddelar söktes efter regelbundna och upprepande mönster på 
verktygen för parametrisering och standardisering. 
    Arbetsmetodiken under arbetet har varit av karaktären ”try and error”. Flera olika 
modelleringsstrategier har testats och utvärderats innan de tagits i bruk.

Under arbetet har en utredning gjorts av grundfunktionerna i NX 6 samt de funktioner som 
tillkommer med Mold Wizard. Detta var nödvändigt för att få ett underlag av vilka funktioner 
som bäst kunde användas under konstruktionen. För att få en uppfattning av vilken 
funktionalitet som önskades i modellerna har samtal förts med konstruktörerna på 
verktygskonstruktion. För att uppnå önskvärt resultat vid konstruktionsarbetet utformades en 
produktutvecklingscykel i fem steg. 

• Steg 1: Undersökning av behoven samt kraven på det som efterfrågades av modellerna.
• Steg 2: Undersökning av olika lösningsmetoder för att tillmötesgå behoven och kraven 

från steg 1.
• Steg 3: Val av lämplig lösningsmetod.
• Steg 4: Tillämpning av vald lösningsmetod.
• Steg 5: Utvärdering av vald lösningsmetod och resultatet av denna.

Denna cykel upprepades från steg 2 till steg 5 tills resultatet var tillfredsställande.

3.2 Konstruktion av standarddelar

    De verktygsdelar som valdes för att konstrueras i detta examensarbetet var övre och undre 
pelarställ, övre och undre verktygsbas, en parametriserad skruv, en utstötare samt en 
vattenkoppling. Dessa delar valdes för att de är essentiella vid en verktygsuppbyggnad och 
återfinns i alla verktygsprojekt.
    Det första som modellerades var övre- och undre pelarställ. Pelarställens hål och 
komponenter styrs av infästningen i pressen. Dessa positioner ändras inte mellan olika 
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verktygsprojekt och därför är pelarställen passande att standardisera. Arbetsprocessen för 
konstruktionen av pelarställen beskrivs i Bilaga 1.
    Efter pelarställen modellerades övre och undre verktygsbas. Verktygsbaserna följer inte 
något typiskt mönster och varierar mycket mellan projekten. Detta gör dem svårare att 
standardisera än pelarställen. Verktygsbaserna är byggda för att fungera bra tillsammans med 
pelarställen. För beskrivning av verktygsbaserna se Bilaga 2.
    Då pelarställen och baserna var färdiga modellerades utstötaren, vattenkopplingen och 
skruven. Dessa delar lades in i Mold Wizards bibliotek för standarddelar.

Detta bibliotek är en av de stora fördelarna med Mold Wizard. Då Mold Wizard 
ursprungligen är skapat för konstruktion av gjutformsverktyg för plastprodukter innehåller 
biblioteket främst detaljer för detta ändamål. På grund av detta måste de flesta delar som skall 
användas på verktygskonstruktion skapas och läggas in i biblioteket. En del av 
ursprungsdelarna i biblioteket går dock att använda för verktygskonstruktions ändamål.

Delarna i standarddelsbiblioteket är uppbyggda av två kroppar som namnges TRUE och 
FALSE-body. Dessa delar identifieras genom att de läggs på olika referensset. TRUE-body 
står för komponenten och FALSE-body för håligheten. Processen för att skapa en del och 
lägga in i biblioteket beskrivs i Bilaga 3. 

Standardelarna som är inlagda i Mold Wizards bibliotek har den fördelen att 
konstruktionsfärgerna på hålen skapas direkt vid klippning med FALSE-body. Någon 
färgläggning av ytorna i hålen är sedan inte nödvändig. För information om 
konstruktionsfärgerna för standarddelarna se Bilaga 7. 

Utstötaren som modellerades är av typen för presshärdningslinje 5, för beskrivning av 
denna se Bilaga 4. För beskrivning av vattenkopplingen se Bilaga 5. Skruven som skapats för 
att sammanfoga verktygsdelarna är av den typ som används på verktygskonstruktion, för 
beskrivning av skruven se Bilaga 6.

3.3 Val i verktyget

Vid konstruktionen av verktyget kan två olika vattenkopplingar väljas. Den ena är av en 
typ som beställs in. Denna har det ej gått att få några ritningar på från leverantören och är 
därför inte modellerad. Fästhålen för denna koppling finns dock och är de som har 
konstruerats in i pelarställen.

Det andra alternativet är den vattenkoppling som Jonas Björnström på 
verktygskonstruktion har utvecklat. Denna koppling är den som har modellerats under detta 
examensarbete och lagts in i Mold Wizards standarddelsbibliotek. För att välja denna 
koppling måste de ursprungliga vattenkopplingshålen i pelarställen först suppressas. Den nya 
kopplingen kan sedan placeras ut från Mold Wizards standarddelsbibliotek. För beskrivning 
av utplacering av standarddelar se Bilaga 9. Inbyggnadshålen klipps sedan ut med FALSE-
body. Viktigt att påpeka är att den ovan beskrivna kopplingen endast kan användas då 
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pelarställets höjd är 120 mm. Vid en högre höjd måste det först beskrivna alternativet 
användas.

Ett annat av de val som kan göras på pelarställen är vilken typ av hydraulikanslutning som 
skall användas. De ena valet är en anslutning direkt från undersidan av pelarstället och det 
andra valet är en anslutning från sidan via längsgående kanaler. Detta val styrs genom att 
suppressa de anslutningar i pelarställen som inte skall användas.

 
3.4 Konstruktion av verktygssammanställning

Då standarddelarna var uppbyggda sammanställdes dessa tillsammans med formdelarna i en 
verktygssammanställning, se Bilaga 14. Tanken med denna sammanställning var att den ska 
fungera som en demo för hur delarna skall sättas samman. Demoverktyget är inte fullständigt 
utan illustrerar principen för hur verktyget skall byggas upp.

Principen vid uppbyggnaden av verktyget är att formdelarna är den styrande geometrin. Då 
formdelarnas läge och dimensioner är bestämda kopplas dessa ihop med verktygsbasen och 
pelarstället. Sist skapas anslutningen till pressen. I de fall där pelarställ används eftersträvas 
att göra höjden på denna så låg som möjligt. Verktygsbasens höjd fås sedan som avståndet 
från den lägsta punkten på formdelarna till toppytan på pelarstället.

I demoverktyget  placerades formdelarna i en trappa på den undre verktygsbasen. Sedan 
byggdes en formdelstrappa upp, se Bilaga 2. Efter detta placerades verktygsbasen och 
formdelarna på pelarstället.

Produktgeometrierna pressas ibland två och två. Då ligger oftast produkterna speglade i 
verktyget. För detta behövdes en process för att spegla formdelarna och utstötarna. Denna 
process illustreras för formdelarna i Bilaga 8 samt för utstötarna i Bilaga 11. 

Då utstötarna är placerade i verktyget måste utstötarpinnarna kapas mot formdelsytan, 
detta beskrivs i bilaga 12. 

Sist i sammanställningen skall hålen för utstötare, skruvar, vattenkopplingar och andra 
delar skapas. Processen för detta beskrivs i bilaga 13. I Bilaga 10 beskrivs hur ändringar kan 
göras i standarddelarna som är utplacerade från Mold Wizards standarddelsbibliotek. I Bilaga 
15 beskrivs kort hur ritningar kan skapas då verktyget är klart.

3.5 CAD-strategier

För att skapa det hålmönster som upprepas på banorna i pelarställen har flera CAD-strategier 
utretts. Nedan presenteras de olika strategier som prövats. Målet har varit att uppnå en stabil 
och modifierbar struktur. 
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Alternativ 1, allt modellerande på plats

Beskrivning: Hela modellen byggs upp i en fil utan assemblystruktur. Varje klippkropp 
skapas separat på rätt plats i modellen med koordinatsystem, sketcher och features. Hålen 
klipps sedan med Subtract. Denna metod använder verktygskonstruktion sig av för tillfället i 
I-DEAS 12.

Fördelar: Mycket stabil struktur med goda möjligheter för att göra förändringar i enskilda 
delar av mönstret. 

Nackdelar: Mycket handpåläggning krävs vid skapandet av modellen. Långa historieträd 
skapas vilket kan göra modellerna långsamma. Då samma instans måste modelleras flera 
gånger finns risk för fel och olikheter mellan dessa. 

Kommentar: Bra modell med tanke på stabiliteten av modellen och ändringsmöjligheterna av 
enskilda instanser. Rekommenderas då varje instans skall ha möjlighet att vara unik. 
Modelleringsarbetet  för denna metod kan påskyndas väsentligt genom att bland annat kopiera 
sketcher för att skapa klippkropparna. För att använda denna metod fullt ut krävs en del arbete 
i Expression för att styra och koordinera hålmönstret.

Alternativ 2, assemblystruktur

Beskrivning: Alla klippkroppar modelleras separat i var sin fil och läggs sedan ihop till en 
sammanställning. Efter detta klipps hålen ut med funktionen Assembly Cut.

Fördelar: Relativt snabbt modellerande. 

Nackdelar: Mycket delar och constraints att hålla reda på vilket medför en krånglig struktur. 
Förflyttningar av hålinstancerna resulterar i uppdateringsproblem. Funktionen Assembly Cut 
visar sig vara mycket ostabil och kan tappa sin Tool Body när som helst. Detta medför att 
klippoperationerna misslyckas.

Kommentar: Metoden förkastas i NX6 eller äldre versioner. Det är möjligt att den går att 
använda i NX7 men då krävs en bättre assemblystruktur speciellt med tanke på constraintsen. 
Förutsättningen är då också att Assembly Cut förbättras. Resultatet i dagsläget av denna 
metod är stora och tunga modellstrukturer som är krångliga att hålla reda på och som tar lång 
tid att uppdatera på grund av alla problem.
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Alternativ 3, assemblystruktur med WAVE-länkar 

Beskrivning: Metoden har assemblystruktur som alternativ 2. Skillnaden här är att 
klippdelarna är inlänkade i delen för pelarstället med WAVE Geometry Linker. Detta för att 
undvika att använda Assembly Cut som en skärande operation. Istället används en vanlig 
klippoperation i pelarstället med funktionen Subtract.

Fördelar: Har de fördelar som en assemblystruktur har som till exempel snabbt 
modellerande.

Nackdelar: Samma nackdelar som i en assemblystruktur och precis som för alternativ 2 
uppstår ostabila strukturer. WAVE-länkarna tappas i strukturen vid modifiering av antal banor 
och förflyttningar av hålinstanser. På grund av detta misslyckas klippoperationerna.

Kommentar: Något stabilare än alternativ 2 men fortfarande mycket ostabil. Metoden bör 
förkastas i dagsläget i NX6 eller äldre versioner.

Alternativ 4, Instance Feature

Beskrivning: Hela pelarstället byggs i en modellfil och instanserna skapas med hjälp av 
funktionen Instance Feature.

Fördelar: Enkel och snabb att modellera. Kort historieträd.

Nackdelar: Mycket begränsade ändringsmöjligheter av instansmönstret. Till exempel 
positionsändringar av enskilda instanser går inte att göra.

Kommentar: Bör ej användas om det ställs krav på att kunna ändra position av enskilda hål i 
mönstret. Suppress av hålinstanserna kan endast göras i begränsad omfattning. I 
grundutförandet av denna funktion går de inte att suppressa instanser på ursprungsbanan. 
Detta på grund av att ändringar i ursprungsbanan slås ut på samtliga banor i mönstret. Denna 
begränsning kan gås runt genom att skapa en extra bana utanför de befintliga banorna och 
utgå från denna för att skapa mönstret. På så sätt kan även hålen på bana ett tändas och 
släckas. Extrabanan kan sedan gömmas med funktionen Hide. 
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Alternativ 5, Instance Geometry

Beskrivning: Hela pelarstället byggs med detta alternativ i en modellfil. Metoden innebär att 
den instans som skall utgöra klippkroppen skapas en gång som en del i historieträdet. 
Instansen skall ha ett koordinatsystem som är avsett för positionering. Flera koordinatsystem 
placeras sedan ut i rymden utefter hur mönstret skall se ut. Koordinatsystemet i klippkroppen 
kopplas sedan till de utlagda koordinatsystemen med funktionen Instance Geometry. På detta 
sätt placeras klippkropparna ut i det mönster som eftersträvas. Hålet klipps sedan ut med 
Subtract.

Fördelar: Går relativt snabbt att konstruera och är modelleringsmässigt stabilt. Det går att 
flytta runt och suppressa instanserna obegränsat. Det finns bara en styrande geometri och 
ändringar som görs i denna slås ut i samtliga instanser. Relativt kort historieträd.

Nackdelar: Svårt att göra en geometriändring i en enskild instans utan att skapa en ny 
grundgeometri. Detta kan i vissa fall vara en fördel om geometriändrinar i vissa delar skall 
undvikas.

Kommentar: Detta är en bra mellanväg mellan alternativ 1 och  4. 

3.6 Värdering och val av CAD-strategier

Allmänt kan man säga att det finns två olika vägar att gå för att skapa hålmönstret i 
pelarställen. En väg är att göra historieträdet kort men med begränsade ändringsmöjligheter. 
Detta gäller till exempel för alternativ 4. En annan väg är att göra ett långt historieträd men 
med goda ändringsmöjligheter, som för alternativ 1. Den väg som väljs bör utgå ifrån vilket 
förändringsbehov och vilka krav på anpassingsbarhet som efterfrågas av modellen. Detta får 
sedan avvägas mot hur snabb modellen måste vara.

I detta test har uppdateringstiderna för ändringar som att flytta och suppressa instanser 
varit ganska lika mellan de olika metoderna. Dock så är det känt att ett långt historieträd kan 
göra uppdateringstiden längre. Desto större modellerna blir desto mer märks skillnaden i 
uppdateringstid. På grund av detta ses ett kort historieträd som någonting positivt.
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För att utvärdera de testade metoderna som beskrivs ovan har de värderats med avseende 
på olika betydande egenskaper. Resultatet av värderingen visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Värdering av CAD-strategier.
Metod

alternativ
Enkelhet 

vid
filhanering

Stabilitet Modifierbarhet
av mönstret

Enkelhet
vid

skapandet

Modifierbarhet
av samtliga

hålgeometrier

Modiferbarhet
av enskild

hålgeometri

Längd på
historeiträd/

snabbhet

Summa

1 3 4 4 1 3 4 1 20
2 1 1 4 3 4 1 2 16
3 1 1 4 2 4 1 2 15
4 4 4 0 4 4 0 4 20
5 4 4 4 4 4 1 3 24

0 = Går ej att utföra
1 = Dåligt
2 = Godkänt
3 = Bra
4 = Mycket bra

Den metod som fick mest poäng vid rankningen var alternativ 5, ”Instance Geometry”. Denna 
metod är den som mest troligt passar bäst för verktygkonstruktions ändamål och valdes därför 
att användas till konstruktionen av pelarställen. 
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4 RESULTAT

Resultatet av detta examensarbete är en uppsättning CAD-modeller av de delar som är 
standard i de flesta presshärdningsverktyg som tillverkas för härdlinje 300 och 700 på 
Gestamp HardTech i Luleå. Dessa delar, som är ritade i NX6, bygger tillsammans upp en 
grundmodell att starta med vid skapandet av ett nytt verktygsprojekt. När grunden är lagd får 
konstruktörerna göra tillägg och ändringar i modellerna för att anpassa dessa efter varje 
specifikt verktygsprojekt och de produkter som skall tillverkas. Kunskap och standard har 
byggts in i modellerna. Detta gör konstruktionsarbetet snabbare, ger en högre kvalitet på 
modellerna och underlättar vid konstruktörsbyte på verktygskonstruktion.

De CAD-modeller som skapats i NX6 under examensarbetet är ett övre och undre 
pelarställ, en övre och undre verktygsbas, en utstötare, en vattenkoppling samt en 
maskinskruv. De tre sist nämnda modellerna har lagts in i Mold Wizards 
standarddelsbibliotek. Alla modellerna är användarvänliga, enkla att göra ändringar i samt 
modelleringsmässigt stabila. Modellerna har en hög grad av återanvändning mellan olika 
verktygsprojekt. Verktygsdelarna har skapats efter de standarder för konstruktion som gäller 
på verktygkonstruktion. Samtliga delar är konstruerade i detalj och med alla de ingående delar 
som är nödvändiga för att de skall kunna användas skarpt i verktygsprojekt.

Pelarställen och verktygsbaserna är kontrollerade av uttryck med val för olika inställningar 
av modellerna. Valen är bland annat hur många banor som skall vara aktiva, vilka 
hydraulikanslutningar som skall användas, vilka vattenkopplingar som skall nyttjas samt vilka 
geometriska dimensioner som skall gälla. Utstötaren har bland annat justerbar slaglängd och 
vattenkopplingen har flera konfigureringsval av ingående delar. Skruven har val för storlek på 
M-gänga och skruvlängd. Samtliga delar är färglagda med färger som identifierar olika ytor 
och på så sätt underlättar vid tillverkningen.

25



Konstruktion av standarddelar för 
presshärdningsverktyg i NX

Examensarbetet har även resulterat i en användarmanual för att hantera standarddelarna 
samt en arbetsmetodik för att bygga upp hela verktyget. Figur 5 nedan visar hur 
standarddelarna har satts ihop till ett demoverktyg. Demoverktyget exemplifierar hur 
modellerna skall sättas samman och användas.  

Figur 5. Demoverktyg.
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5 ANALYS OCH DISKUSSION

Under tiden för examensarbete har mycket tid gått åt att hantera funktionsfelaktigheter i NX6, 
så kallade ”buggar”. Buggarna har varit speciellt tydliga vad gäller klippoperationer i 
sammanställningssammanhang. I synnerhet funktionen Assembly Cut har visat sig vara 
mycket instabil. Ändringar av positionen på klippta hål har skapat uppdateringsfel. Det som 
hänt då är att Assembly Cut tappat sin Tool Body efter positionsändringen. Samma problem 
har även uppstått vid klippning med Subtract av inlänkade kroppar med WAVE Geometry 
Linker. 

Problem har även uppstått då funktionen Sets of Features styrts av Suppress by Expression. 
Problemet är att Sets of Features ibland inte går att styra med Suppress by Expression. Ibland 
hjälper det att klicka på Apply ett flertal gånger efter att värdet på Suppress by Expression har 
ställts in i Expression. Buggar har även hittas i funktionen Pocket vid hålklippning av 
standarddelar. Hålen som skapas följer inte alltid med vid positionsändring av delen. 
Problemet löses genom att köra Edit→ Feature →Playback.

Funktionen Hole Series har inte heller  fungerat utan problem. Ibland då hål skall genereras 
skapas en serie av cirkulära referenser där objekt refererar till sig själva. Hålen blir därmed 
omöjliga att skapa. 

Uppbyggnadsmetoden för delarna har i hög grad styrts av det sätt som varit stabilast. 
Buggarna har i hög grad påverkat arbetet och de metoder som har kunnat användas. Innan en 
buggfri metodik hittats har delarna skapas flera gånger, något som varit tidsödande. Slutsatsen 
är dock att utan att ha testat olika metoder skulle vetskapen om vad som varit bäst inte kunnat 
erhållas.

Genom mycket försök och kontakt med supportgrupper för NX i både Sverige och USA 
har en lösning för att få igång funktionen Fastener Assembly troligtvis hittats. Mycket tyder 
på att ett engelskt eller amerikanskt operativsystem måste finnas installerat på datorn där 
Fastener Assembly skall köras. Orsaken till detta tros bland annat vara att programfunktionen 
kräver engelska namn på de sökvägar som är relaterade till Fastener Assembly. Tanken med 
Fastener Assembly är att skruvar skall kunna positioneras ut i skruvhål på ett effektivt och 
snabbt sätt. Med stor sannolikhet är denna funktion användbar för verktygskonstruktion. 
Funktionen är särskilt lämplig då hål redan är skapade med Hole funktionen och skruvar 
sedan skall placeras i dessa. Standarddelsskruven som är konstruerad under detta 
examensarbete är mer lämpad vid uppbyggnadsprocessen  av verktyget. Detta på grund av 
dess effektiva positioneringsmetod då skruvhål, skruv, standarder och färger konstrueras in i 
en operation. Standardelsskruven har dessutom den fördelen att ändringar av dimensioner på 
skruven ger utslag i samtliga hål som är kopplade till skruven. Förmodligen kommer dessa två 
principer för skruvplacering att komplettera varandra.
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6 REKOMMENDATIONER

Jag rekommenderar att verktygskonstruktion börjar använda dessa standarddelar så snart som 
möjligt. Samtliga modeller är konstruerade i detalj med mått och dimensioner som gör att de 
direkt kan användas skarpt i verktygsprojekt.

Vidare rekommenderar jag användandet av NX7 istället för NX6 då den nya versionen är 
betydligt bättre på en rad punkter. 

Samtliga standarddelar bör vid behov byggas på med mer detaljer och funktioner. 
Funktionerna kan sedan släckas och tändas efter behov. Standarddelarna kan på så sätt utökas 
med mer val. Ett exempel på vad som kan läggas till är mothållsbrygga för två banor. För 
pelarställen bör även puckar och nedre ansats konstrueras in.

En annan rekommendation för verktygskonstruktion är att testa lägga in pelarställen och 
verktygsbaserna i Mold Wizards standardbibliotek. Verktygskonstruktion bör även testa att 
lägga in hela verktygssammanställningar i standarddelsbiblioteket. På detta sätt kan alla val 
och begränsningar för verktyget styras helt. Features som hör ihop för att bygga upp olika 
komponenter och system kan grupperas för att skapa olika val. Den slutliga lösningen blir 
sedan att hela grundkonstruktionen av verktyget kan skapas via val i Standard Part 
Management. På detta vis blir det svårare att konstruera fel vid skapandet av verktygsgrunden. 

Vidare rekommenderar jag att de standarddelar som används idag i I-DEAS12 konstrueras 
i NX och läggs in i Mold Wizards standarddelsbibliotek.

Arbetet med att få igång Fastener Assembly bör fortgå då detta är en funktion som skall 
fungera på Gestamp HardTech.

Verktygskonstruktion bör hålla kontakten med Siemens PLM software, som utvecklat NX, 
och få dem att rätta till de buggar i programmet som beskrivs i denna rapport. Buggarna gör 
annars att viktiga funktioner inte går att använda vilket skapar onödiga problem för 
verktygskonstruktion.
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BILAGA 1 - PELARSTÄLLEN
 
Det övre och undre pelarstället är relativt lika i sin uppbyggnad och med anledning av detta 
beskrivs endast det undre pelarstället som är det mest detaljerade. Pelarstället består av ett 
rektangulärt block. Varje bana har ett regelbundet mönster och består av tolv mothållshål, två 
hydraulikhål, två hål för vattenkopplingar, två hål för styrbussningar samt två hål för 
staublibussningar. Dessa fasta hål styrs av pressen och upprepas för alla banor. Hålinstanserna 
ligger på 350 mm avstånd från varandra mellan banorna. Figur 1 beskriver hålen på 
pelarstället.

Figur 1. Undre pelarställ med fyra banor.

    Vid konstruktionen har hela pelarstället byggts i en modellfil. Grundstrukturen i modellen 
är ett skelett uppbyggt av koordinatsystem. Anledningen till detta är att koordinatsystem är 
mycket stabila och flexibla att använda. Ett dimensionsmått kan endast anta ett positivt värde i 
2D-planet. Ett koordinatsystem kan däremot  styras i 3D-rymden oberoende av tecken. 
Koordinatsystemen styr alla viktiga mått och dimensioner på pelarstället. Dimensioner som 
längd, antal banor och höjd. Koordinatsystemen är namngivna i historieträdet för att enkelt 
kunna identifieras.
    Pelarstället har ett positioneringskoordinatsystemen som styr de andra koordinatsystemen. 
Detta namnges ”position_die_set” i historieträdet och är målat rött. I princip alla 
koordinatsystem i modellen är offsettade från detta. Offsettoperationerna är utförda med 

1
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funktionen Datum CSYS med Type inställd på Offset CSYS. Funktionen hittas under 
Insert→Datum/Point →Datum CSYS. Figur 2 visar utplaceringen av ett koordinatsystem som 
styr positionen för ett vattenkopplingshål på bana ett.

Figur 2. Offsetoperation av koordinatsystem.

    I mitten av pelarstället finns två gröna koordinatsystem, dessa är styrda till att alltid finnas i 
mitten av pelarstället oberoende av antalet banor. Dessa koordinatsystem är bland annat till 
för positionering av standarddelar.
    Basformen är skapad med en Sketch följt av en Extrude. Både sketchen och extruden är 
styrda med koordinatsystem, se Figur 3. Extruderingsriktnigen går längs med pelarställets 
bredd.
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Figur 3. Extrudering av basformen.

    Samtliga hål i pelarstället har ett koordinatsystem som styr dess position. Där det varit 
möjligt har hålen skapats med funktionen Hole. I menyn för Hole har då håltypen angetts efter 
den typ av hål som skall skapas. För mothållshålen har Hole Series använts, denna funktion 
ger möjlighet att klippa igenom flera delar i en sammanställning. Detta ger fördelar då 
mothållshålen även ska gå igenom verktygsbasen.

De hålinstanser som upprepas på banorna har konstruerats genom att den geometri som 
motsvarar hålet först har skapats. Sedan har denna placerats ut på rätt position med Instance 
Geometry. Slutligen har hålet klipps med Subtract. Figur 4 visar utplaceringen av en 
klippkropp för ett vattenkopplingshål. 

3



Konstruktion av standarddelar för 
presshärdningsverktyg i NX

Figur 4. Utplacering med Instance Geometry.

Själva grundgeometrin för klippkroppen kan placeras ut vart som helst i rymden. Med fördel 
placeras denna en bit utanför modellen då detta undelättar inspektion och ändring av 
geometrin. Klippkroppen kan gömmas med Hide efter operationen. Då en geometriändring för 
hålet behöver göras tänds klippkroppen upp med Show och ändringar i geometrin kan göras. 
Hålinstanser skapade med geometrin uppdateras sedan efter ändringen. 
 Stora delar av geometrin på pelarstället är styrd med villkor. Variablerna som styr 
modellen hanteras enklast genom Expression som hittas under Tools→Expression. I menyn 
för Expression bör  filtret ställas in på Named, då visas endast de namngivna variablerna och 
konstanterna, se Figur 5.
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Figur 5. Menyn för expressions filtrerat på Named.

Variabeln ”die_set_position_z” styr pelarställets position i z-led från den absoluta nollan.
Höjden på pelarstället regleras med variabeln ”Height”.  Längden regleras i positiv och 
negativ riktning med variablerna ”length_pos_x” och ”length_neg_x”.

Positionen på mothållshålen styrs med tre variabler. Dessa ändrar grupper av mothållshål 
på pelarstället. ”cushion_pin_diameter” styr diametern på samtliga hål, 
”cushion_pin_position_x” styr hål i x-led och ”cushion_pin_position_y” styr hål i y-led. 
Styrningen kan brytas för att kunna styra positionen av ett enskilt hål.

Valet av antal banor i pelarstället styrs med variabeln ”Lanes”. Denna kan anta värdet ett, 
två, tre eller fyra för hur många banor som skall vara aktiva. Värdet på ”Lanes” styr if-satser 
och variabler som styr Suppress by Expression och andra funktioner. Villkoren ändrar 
bredden på pelarstället och suppressar alternativt unsuppressar features och sketcher för att 
anpassa modellen efter valet av antalet banor.

Pelarställsbredden styrs av basextruden som kontrolleras av if-satser. Olika värden på 
”Lanes” genererar olika längder på extruden.

Koordinatsystem, features och sketcher suppressas och unsuppressas av Suppress By 
Expression. Funktionen hittas under Edit→Feature→Suppress by Expression. Funktionen 
skapar en variabel som kan anta värdet 1 eller 0. Vid 1 är featuren unsuppressad och vid 0 är 
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den suppressad. Då en bana är släckt är variabelvärdena för Suppress by Expression som styr 
instanserna på denna bana 0. Figur 6 nedan visar pelarstället då ”Lanes” har värdet 1, Figur 7 
visar pelarstället då ”Lanes” har värdet 4.

Figur 6. Undre pelarställ, en bana.

Figur 7. Undre pelarställ, fyra banor.

För att göra en manuell ändring av ett mått i modellen kan formlerna som styr modellen 
avaktiveras. Detta görs genom att klicka på f(x) symbolen till höger om det mått som ska 
ändras och klicka på Make Constant, se Figur 8. Kopplingen bryts därmed och ett godtyckligt 
värde kan matas in.
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Figur 8. Brytning av styrning.

Om bredden på pelarstället skall vara bredare än det antal banor som har valts måste den 
ovan beskrivna metoden användas. I funktionen för basextruden skall då styrningen av 
extruderingslängden brytas, se Figur 8. Pelarstället kan sedan dras ut till önskad bredd utan att 
det påverkar några hålinstanser.

Positioneringssändringar av koordinatsystemen som styr hålens positioner görs enklast 
genom att högerklicka på det koordinatsystem som skall ändras i grafikfönstret eller i Part 
Navigatorn och sedan klicka på Edit Parameters, se Figur 9. I menyn som kommer upp kan 
sedan ändringar av koordinatsystemet göras.
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Figur 9. Ändring av position på koordinatsystem.

I pelarstället ligger features, koordinatsystem och sketcher nära varandra och det kan 
därför vara svårt att välja rätt objekt. För att kunna välja objekttyp i grafikfönstret är det 
därför en god ide att använda filterfunktionen. I Figur 10 visas filtrering på koordinatsystem.

Figur 10. Filtrering på koordinatsystem.
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För att tända och släcka grupper av objekt kan funktionen Show and Hide användas. 
Funktionen hittas under Edit → Show and Hide → Show and Hide, se Figur 11.

Figur 11. Funktionen Show and Hide.

I historieträdet är koordinatsystemen placerade först och därefter resterande features och 
sketcher. Det flesta instanser i historieträdet är namngivna för att de enkelt ska kunna hittas. 
Koordinatsystem och features är grupperade och döpta efter vilken bana de tillhör. Som 
exempel börjar namnet på alla noder som hör till bana ett med ändelsen ”L1” och de noder 
som hör till bana två med ”L2”.

Features som hör ihop för att skapa olika instanser har grupperats med funktionen Sets of 
Features. Detta underlättar sedan vid suppress och unsuppress av banor och komponenthål. 
För att hantera Sets of Features, högerklicka på gruppen i historieträdet och klicka på 
Add/Remove Members. I menyn kan sedan väljas vilka features som skall finnas i gruppen 
samt om de skall vara synliga eller ej i historieträdet, se Figur 12.
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Figur 12. Menyn för Sets of Features.

För att anpassa och göra val för pelarstället kan mothållshål, kopplingshål, kanaler och 
andra hål manuellt behöva släckas eller tändas. För att göra detta, högerklicka på den nod i 
historieträdet som skall tändas eller släckas och välj Suppress alternativt Unsuppress, se Figur 
13.

Figur 13. Suppress av mothållshål på bana ett.
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Färgsättningen av pelarstället har utformats efter verktygkonstruktions standardfärger för 
tillverkning och beskrivs i Bilaga 7.

På pelarställets yta finns 3D-annoteringar som ger information och anvisningar om 
modellen.
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BILAGA 2 - VERKTYGSBASERNA

Nedre och övre verkgtygsbas är i princip identiska och därför beskrivs bara den nedre. 
Verktygsbasen är uppbyggt som ett rektangulärt block med positioneringshål och lyfthål. 

Modellen är parametriserad och uppbyggd på samma sätt som pelarställen. Variabler som 
styr längd, antal banor, bredd och höjd är namngivna likadant som för pelarställen. Värdena 
på dessa variabler ändras på samma sätt som för pelarställen. Verktygsbasen har dock några 
unika variabler. Några av dessa är ”reduce_length_neg_x”, ”reduce_length_pos_x”, 
”reduce_width_neg_x” och ”reduce_width_pos_x”. Dessa variabler styr hur mycket indrag 
verktygsbasen skall ha gentemot pelarstället. Verktygsbasen har även färdiga sketcher för 
gjutfickor vilka syns i Figur 1. 

Figur 1. Nedre verktygsbas med synliga gjutsketcher.

Verktygsbasen kopplas ihop med formdelarna och ibland är en formdelstrappa nödvändig 
att skapa. Denna skapas då enligt följande: Aktivera basen genom att högerklicka på den i 
Assembly Navigator och välja Make Work Part. Klicka sedan på Insert→ Assosiative Copy 
→WAVE Geometry Linker. Som Type välj Face och klicka sedan på undersidan av de 
formdelar som är involverade i trappan. I menyn för WAVE Geometry Linker, ha de 
inställningar som visas i Figur 2. Avsluta med att klicka på OK.
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Figur 2. Inställningar för WAVE Geometry Linker.

Då formdelsytorna är inlänkade, aktivera funktionen Extrude genom att klicka 
Insert→Design Feature→Extrude. Under Section, välj samtliga kanter på de inlänkade 
formdelsytorna. I Limits, välj startvärde till noll och sätt End till Until Extended. Välj 
ovansidan på verktygsbasen. Under Boolean välj Unite och välj sedan verktygsbasen. Klicka 
sedan på Apply. Processen visas i Figur 3.
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Figur 3. Skapande av formdelstrappa.

Bredda sedan formdelstrappan genom att skapa två nya extruder. Använd proceduren som 
beskrivs ovan men välj kurvan runt sidan på trappan som Section. Välj långsidan på 
verktygsbasen som End i Until Extended. Se Figur 4.
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Figur 4. Breddning av formdelstrappa.

Ibland eftersträvas att koppla samman pelarställ och verktygsbas till en solid. För att göra 
detta aktivera delen för pelarstället och WAVE-länka in verktygsbasen i denna. Sammanfoga 
sedan kropparna med Unite. 
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BILAGA 3 – SKAPANDE AV OBJEKT TILL 
STANDARDELSBIBLIOTEKET

När till exempel en plugg skapas som skall placeras in i standarddelsbiblioteket är det först 
viktigt att tänka på riktningen. En vanlig produkt är oftast uppritat med ett koordinatsystem 
där z-riktningen är positiv. När det är en plugg som skall skapas och placeras in i en produkt 
är det fördelaktigt att rita pluggen med riktning nedåt utifrån z-axeln, som Figur 1 visar. 

Figur 1. Plugg i negativ z-riktning.

Det första som görs är att skapa kroppen för TRUE med negativ z-rikting. Denna kropp 
skall sedan agera som referens för själva standarddelen. Referensen skapas under Format  
Referens sets.

Nästa steg är att skapa kroppen för håligheten, FALSE. Under funktionen Sketch ritas 
denna kropp upp utanför den första kroppens TRUE-sketch och binds fast vid varandra. 
Dimensionsmåtten som sätts ut för den nya FALSE-kroppen är spelrummets värden, se Figur 
2.

Figur 2. Spelrummet mellan TRUE och FALSE. De blåa linjerna är TRUE-kroppen och de 
gröna är FALSE-kroppen.

Av den nya hålrumskroppen skapas nu en ny referens som namnges FALSE. Nu finns 
underlag för att sätta in den skapade pluggen i biblioteket för standarddelar.

För att lägga till pluggen i biblioteket öppnas standarddelsfönstret, rulla ner den högra 
rullningslistan. Väl där klickas ikonen Register Standard Part i. 
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Verktyget register standard part är indelat i tre steg. I första steget, Catalog and 
Classification, dyker en meny upp som fylls i enligt Figur 3.

Catalog Name Company_name
Classification Name Classification_name
Part Name Plugg
Register File /standard/english/company_name/company_name.xs4
Data File /standard/english/company_name/data/plugg.xs4
Model File /standard/english/company_name/model/plugg.prt
Bitmap /standard/english/company_name/bitmap/plugg.bmp

Figur 3. Meny vid Catalog and Classification (De kursiva fetmarkerade områdena ändras).

De första tre raderna i menyn bestämmer vilken ny eller befintlig katalog i Mold Wizard 
biblioteket, som delen placeras i, vad det är för klassificering och vad delen ska heta i 
biblioteket. De fyra raderna efter bestämmer var i utforskarens träd de nya filerna ska 
placeras.

I nästa steg 2, expressions, verifieras vilken kropp som är FALSE respektive TRUE samt 
alla de andra expressions som satts ut, till exempel om längden parametriserat att vara 
beroende av bredden eller något annat styrande mått. 

I steg 3, properties, bestäms vilka attribut som tillhör pluggen, exempelvis katalog, 
leverantör, material, hårdhet, vem som designat osv. I de flesta fall används just dessa attribut 
när man skapar den automatiska Bill of Materials (BOM).

När de tre stegen är genomförda och registreringsprocessen fortskrider, öppnas Excel. 
Aktivera och tillåt makron. Makrona som möjliggör registreringen av standarddelar ligger i en 
fil, moldwizard_add_in.xla och hittas på hårddisken under katalogen 
.../moldwizard/templates. Är det första gången som det placeras in en standarddel, måste filen 
moldwizard_add_in.xla kopieras och placeras in i katalogen XLStart som finns under 
C:\Program\Microsoft Office\Office\XLStart.

Nu har de fyra olika filerna genererats fram. Sökvägarna till filerna är dem som skrevs in 
under steg 1, catalog and classification. Bitmap-filen som automatiskt har skapats är först en 
tom bild och måste bytas ut mot en bitmap-fil med en relevant beskrivande bild för produkten, 
som till exempel i Figur 4.
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Figur 4. Exempel på bitmap-bild från standardpartsbiblioteket i Mold Wizard.

I utforskaren finns Mold Wizards standarddelsbibliotek. Det finns två typer av 
standardbibliotek ett för delar uppbyggda på tum och ett för millimeter. Katalogträdet är 
uppbyggt enligt Figur 5.

Figur 5. Katalogträd i Utforskaren.

I datakalkylbladet kan mer kod skrivas in som upplevs betydelsefull. Redigering kan göras 
antingen genom att klicka på .xs4 filerna i utforskaren eller i NX. I NX måste den aktuella 
delen vara öppnad. Kalkylbladen öppnas genom att klicka på ikonen Edit Data Base, som 
ligger till vänster om ikonen där standarddelen registrerades in. När Excel-filen öppnats finns 
en del programkod, se Figur 6. 
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Figur 6. Innehåll i Excel-datafil för en standarddel.

KOMMENTARER – ## 
All text till höger om ## ignoreras av Standard Part Management System. Detta kommando 
gör det möjligt att ha förklarande text i kalkylbladet.

COMMENT

Text placerad till höger om kommandot COMMENT hamnar längst ner i Standard Part 
Management fönstret.

4



Konstruktion av standarddelar för 
presshärdningsverktyg i NX

PARENT

Mold Wizard använder så kallat part attribut för att identifiera komponenter. Det attribut som 
i sammanställningen är PARENT skrivs in till höger. Komponenten i standardpartbiblioteket 
blir nu child till PARENT komponenten. Till exempel om komponenten med namn base är 
PARENT i sammanställningen så fyller du i följande till höger, < UM_BASE >. Om det inte 
finns en PARENT för sammanställningen så skrivs <UM_OTHER> in.

POSITION

Det finns flera olika positionsmöjligheter för att placera standarddelen, de olika är:
• Null: Placerar standarddelen vid den absoluta WCS för PARENT komponenten.
• Absolute: Placerar standarddelen vid den absoluta 0,0,0.
• Reposition: Placerar standarddelen med hjälp av Reposition Component funktionen.
• WCS: Placerar standarddelen vid den absoluta WCS för den aktuellt visade parten.
• WCS_XY: Placerar standarddelen vid WCS x-y plan, för den aktuellt visade parten.
• Point: Placerar standarddelen vid valfri punkt på den aktuellt visade parten.
• Plane: Placerar standarddelen på en plan yta på den aktuella komponenten.
• Mate: Denna metod använder sig av NX vanliga assembly matings dialogbox.

ATTRIBUTES

Text placerad under kommandot ATTRIBUTES används för att identifiera delen i olika 
sammanhang samt till att automatiskt skapa materiallistan (BOM). Attributen skrivs in som 
följande; Attribute Name=Attribute Value. Varje attribut måste placeras i en ny cell.

EXPRESSIONS

Standarddelesparametrar kan länkas samman till externa parametrar. Formatet för att skapa en 
expression är;
Standard Part Parameter=Part Attribute of target component::Parameter in target component.

BITMAP

Denna del är till för att definiera platsen och filnamnet för bilden som visas upp i Standard 
Part Management fönstret.
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INTER_PART

Ibland är standarddelar en sammanställning och i vissa fall är dessa sammanställningar 
uppbyggda av subdelar som är standarddelar, som är kontrollerade av deras egna separata 
databasfil. Meningen med INTER_PART är att koppla ihop dessa databasfiler, så det inte 
behövs skrivas in nya styrande parametrar. Ihopkopplingen sker genom att sökvägen till 
subpartens standardpart skrivs in under INTER_PART, samt relationerna dem emellan. 
Formatet för denna ihopkoppling är exempelvis 
/standard/english/company_name/data/plugg.xs4 D=SC_typeM>=SC_L     

PARAMETERS

Under PARAMETERS skrivs olika standardparametrar in som ger valmöjligheten att ändra 
dimensionen på standarddelen, med dessa standardmått. Dessa givna parametrar dyker sedan 
upp under Standard Part Management fönstret.

Källa: Denna bilaga är bearbetad och tagen ur examensarbetesrapporten ”Utredning inför 
övergång till Siemens PLM software NX” som är skriven av Emelie Martinsson och Rickard 
Westling.
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BILAGA 4 - UTSTÖTAREN

Utstötaren består av en utstötarcylinder, en utstötarpinne och en mutter. Dessa delar bildar 
tillsammans TRUE-body, se till vänster i Figur 1. FALSE-body består av frigångshål, 
skruvhål och hydraulkanaler, se till höger i Figur 1.

Figur 1. Utstötaren, till vänster TRUE-body och till höger FALSE-body.

Standarddelen är uppbyggd med funktionen Sets of Features som grupperar de features 
som bygger upp varje komponent. Komponenterna kan sedan suppressas eller unsuppressas 
efter behov. Delen fungerar som en assemblystruktur trots att alla delar ligger i en fil.

Vid starten av arbetet var tanken att använda assemblystruktur för standarddelarna. Denna 
ide fick emellertid förkastas då de uppstod problem vid styrningen och hanteringen av delarna 
i Mold Wizard. Problemen förstärktes även av den dåliga assemblystrukturen i NX6. 

Standarddelen har ett positioneringskoordinatsystem. Detta är något större än de andra och 
är rödmålat för att lättare kunna hittas. För rätt placeringsposition skall x-y-planet på detta 
koordinatsystem positioneras i jämnhöjd med ytan mot pressen på pelarstället.  
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Hydraulkanalerna är justerbara med koordinatsystem. Längd, höjd och vridning kan enkelt 
justeras för att dra kanalerna dit de ska.

I Standard Part Management finns val för utstötaren, se Figur 2. Dessa val är slaglängd, 
längd på utstötarpinne och klippavstånd ovanför utstötaren. Slaglängden styrs med 
”STROKE_LENGTH”, utstötarpinnens längd styrs med ”EJECTION_PIN_LENGTH” 
och klippavståndet med ”CUTOUT_DISTANCE”.

Figur 2. Standard Part Management för utstötaren.
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BILAGA 5 - VATTENKOPPLINGEN

Vattenkopplingens huvudsakliga uppgift är att transportera kylvatten till och från verktyget.
Kopplingen består av diverse lock, o-ringar, en skruv, en fjäder med mera. Dessa delar bildar 
tillsammans TRUE-body och visas till vänster i Figur 1. FALSE-body består av frigångshål, 
gängade hål och skruvhål, se till höger i Figur 1.

Figur 1. Vattenkopplingen, till vänster TRUE-body och till höger FALSE-body.

Precis som för utstötaren är delen är uppbyggd med Sets of Features som grupperar de 
features som bygger upp varje komponent. Varje komponent är byggd helt fristående från de 
andra. Komponenterna kan suppressas eller unsuppressas efter behov utan att de påverkar 
varandra. Delen fungerar som en assemblystruktur trots att alla delar ligger i en fil. Detta sätt 
att skapa delen på ger stabilitetsfördelar i Mold Wizard.

För rätt placering av vattenkopplingen skall x-y-planet på positioneringskoordinatsystemet 
placeras mot ytan på pelarstället, den yta som pekar mot pressen.
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I Figur 2 visas Standard Part Management för vattenkopplingen. ”LID_A” och ”LID_B” 
styr valen för de olika locken. Varje lock kan anta två olika modeller. Valet av modell görs 
genom att välja antingen 1 eller 0 för parametrarna. Variablen ”PATTERN” styr vilket 
hålmönster som skall finns i topplocket på kopplingen. Bilden uppdateras efter valen som 
görs. Utklippsavstånden i båda riktningar kan justeras med ”CUTOUT_DIST_1” och 
”CUTOUT_DIST_2”.

Figur 2. Standard Part Management för vattenkopplingen.
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BILAGA 6 - SKRUVEN

TRUE-body i denna del är själva skruven, se till vänster i Figur 1. FALSE-body består av 
frigångs- och gänghål, se till höger i Figur 1.

           
Figur 1. Skruven, till vänster TRUE-body och till höger FALSE-body.

Skruven är en sexkantshålskruv skapad efter standarder för skruvtypen MC6S 12.9 M från 
Bufab.

I Standard Part Management väljs längden på skruven och M-storleken på gängan, se Figur 
2. Valen är begränsade och styrda till att endast omfatta skruvar som kan köpas in. Det vill 
säga det är omöjligt att välja en skruv med mått som inte existerar. I Standard Part 
Management styr ”M” valet av gänga och ”l” valet av skruvlängd. ”CUTOUT_DIST” styr 
utklippningsavståndet ovanför skruven.

Då skruvdimensionerna är inställda uppdateras TRUE- och FALSE-body efter de 
skruvstandarder som gäller för de måtten på skruven. Parametrar som uppdateras är bland 
annat diameter och längd på frigångshålen och gänghålet, mått på skruvkroppen och 
skruvskallen, radier, inskruvningsavstånd med mera.
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Positionering av skruven görs genom att placera x-y-planet mot någon av de ytor som 
bildas i skarven mellan de delar som skall sammanfogas.

Med denna standarddel skapas hål igenom de delar som sammanfogas samtidigt som 
skruven placeras ut rätt. I samma operation färgläggs även hålen. Med ett klick på Flip 
Direction i Standard Part Management ändras inskruvningsriktningen på skruven. 

Figur 2. Standard Part Management för skruven.
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BILAGA 7 – FÄRGER FÖR TILLVERKNING

Verktygskonstruktion använder olika färger för att identifiera delarna vid tillverkningen. 
Färgen avgör bland annat vilken bearbetningsmetod som blir gällande för olika ytor.

Under examensarbetet har nya färger för detta ändamål utformats. Detta på grund av att de 
gamla färgerna som används i I-DEAS inte har kunnat översättas till NX på något bra sätt. I 
Tabell1 nedan visas de färger och färgkoder som har använts vid färgsättning av 
standarddelarna i NX.

Färgerna i tabellen skiljer sig en aning med avseende på RGB-värdet mot de gamla 
färgerna som använts i I-DEAS. Någon exakt överensstämmelse av de gamla färgerna har ej 
kunnat erhållas utan de nya färgerna är på ett ungefär desamma som de gamla. I kolumnen för 
Färg ID i Tabell 1 visas färgens ID-nummer, detta är färgens förinställda ID-nummer i NX. 
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Tabell 1. Färger för tillverkning.

Färger som alltid skall finnas för tillverkning

Färgnamn Färg ID Färg ex Detalj Röd Grön Blå
Deep Magneta 152 Clearance hole/ Frigångshål 0.80 0.20 0.80

Medium Crimson 155 Form surf, product geometry, form face/ 
Formyta, produktgeometri

0.80 0.20 0.20

Pale Teal 99 All Dimensions of Cool Channels/ Alla 
dimensioner av kylkanaler

0.15 0.62 0.65

Strong Pine 66 Threaded holes, all dimensions & types/
Gängade hål, alla dimensioner & typer

0.53 0.73 0.44

Medium Olive 47 Surface & Holes with Tolerance / Ytor & 
Hål med toleranser

0.80 0.80 0.20

Färger som skall finnas för konstruktion (rekommenderas)
Red 186 Hydralic media + 1.00 0.00 0.00

Deep Blue 212 Hydralic media - 0.00 0.00 0.75

Charcoal Gray 210 Dismountable Press Feeder Roll/ 
Omonterad Pressmatarrulle

0.05 0.05 0.05

Medium Royal 134 Cast steel/ Gjut stål 0.20 0.40 0.80

Deep Orange 114 Other surfaces/ Övriga ytor 1.00 0.40 0.00
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BILAGA 8 – SPEGLING AV FORMDELAR 

Speglingen av formdelarna får inte vara associativ utan delarna måste kunna modifieras 
oberoende av varandra.

Metoden som är lämpligast att använda för spegling av formdelar i dagsläget i NX6 är en 
kombination av Mirror Feature följt av WAVE Geometry Linker. Med Mirror Feature får 
användaren möjlighet att välja vilka Features som ska speglas över. Metoden ger ingen 
tillbakakoppling till orginaldelen från den speglade delen. För att sedan skapa en egen del för 
den speglade formdelen skapas en ny del i sammanställningen och den speglade delen 
WAVE-länkas in i denna. Ändringar i den speglade delen kan sedan göras med Sychronous 
Modeling.

Sychronous Modeling är en funktion i NX som möjliggör förändringar av modeller som 
saknar historieträd. Förändringar av modellen kan göras utan att gå in i sketcher eller features. 
Funktionen kan användas med eller utan historia. Vid val av med historia skapas noder i 
historieträdet för alla förändringar som görs med Sychronous Modeling. I dessa noder kan 
ändringar sedan göras. I det fall då noderna raderas återställs modellen till ursprungsskicket. 
Vid valet utan historia skapas inga noder i historieträdet och det finns ingen möjlighet att 
återställa modellen till ursprungsskicket. I de fall där Sychronous Modeling användas 
rekommenderas att alltid ha historieläget på. 

Nedan följer arbetsprocessen för att skapa en spegling. Aktivera formdelen som skall 
speglas genom att högerklicka på den i Assembly Navigator och välja Make Work Part. 
Offsetta sedan ett koordinatsystem eller datumplan som skall användas som speglingsplan. 
Välj sedan Insert →Assosiative Copy→Mirror Feature. I menyrutan för Mirror Feature välj 
de features som skall speglas över och välj sedan de skapade speglingsplanet, se Figur 1. 
Avsluta med att klicka på OK. På detta sätt genereras en speglad del av de features som väljs. 
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Figur 1. Spegling av formdelar med Mirror Feature.

Nästa steg är att skapa en ny del på lämplig plats i sammanställningen. Detta görs 
lämpligast genom att klicka på  Assemblies→Components→Create New Component. 
Aktivera sedan den nya delen och öppna WAVE Geometry Linker genom att klicka Insert→ 
Assosiative Copy →WAVE Geometry Linker, förloppet visas i Figur 2. I menyn för WAVE 
Geometry Linker välj Body som Type och välj därefter den speglade formdelen, avsluta med 
att klicka på OK.
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Figur 2. Länkning av formdel med WAVE Geometry Linker.

På detta sätt länkas den speglade formgeometrin in i en fristående del. Detta ger en fördel 
då modellen på detta sätt innehåller mindre information och på så sätt blir lättare att arbeta 
med.

För att göra ändringar i den nyskapade formdelen som till exempel att ta bort hålen, gå in i 
Sycronous Modeling, klicka på Delete Face och välj Hole i rullmenyn. Markera sedan hålen 
som skall tas bort och klicka på OK, se Figur 3.

Figur 3. Borttagning av hål med Sycronous Modeling.
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Som alternativ till den ovan beskrivna speglingsmetoden  kan speglingsoperationen även 
utföras med Mirror Assembly följt av Replace Component. Metoden beskrivs utförligt för en 
utstötare i Bilaga 11 och kan även användas för formdelar.

I NX7 är Mirror Assembly ett bra alternativ då den speglade delen direkt kan skapas som 
en ny fristående del.
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 BILAGA 9 – UTPLACERING AV STANDARDDELAR  

För utplacering av standarddelar, klicka på ikonen Standard Part Library. Då menyn för 
Standard Part Management öppnats välj rätt katalog och standarddel i rullmenyn, Figur 1 
nedan visar standarddelsmenyn vid utplaceringstillfället. 

Figur 1. Standarddelsmenyn vid utplaceringstillfället.
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I menyn kan True, False eller Both klickas i. Detta avgör vilket referensset som är tänt vid 
utplaceringen. Det aktiva referenssettet går sedan att välja genom att högerklicka på 
standarddelen i Part Navigator eller i grafikfönstret och sedan välja erforderligt referensset, 
processen illustreras i Figur 2.

Figur 2. Val av referensset för en utstötare.

Om flera standarddelar läggs ut samtidigt får dessa delar samma värden på variablerna. 
Ändring i någon av delarna gör sedan att alla delar ändras. Vid utplacering av skruvar är det 
därför viktigt att de skruvar som skall ha samma dimensioner placeras ut samtidigt.

Standarddelen är en del i en sammanställning och måste låsas fast med Assembly 
Constraints. Detta sker automatiskt lite olika beroende på positioneringsmetod.

Med valet PLANE skall ett positioneringsplan som delen skall ligga på väljas. x-y-planet 
på positioneringskoordinatsystemet i delen läggs då automatiskt mot detta plan. Vid detta val 
skall Assosiative Position vara iklickat i Standard Part Management. Då planet väljs skapas 
ett referensplan, detta kan gömmas med Hide. Vid placering med PLANE kommer delen att 
vara helt låst i translationer men helt fri i rotationer.

Vid val av placering med NULL placeras delen i den absoluta WCS för föräldradelen och 
helt utan constraints.

Då en stabil styrning av delen är att eftersträva föreslås att delen constrainas manuellt. 
Följande placeringsförslag ges då: Välj Positioning till NULL och placera ut standarddelen i 
rymden. Placera sedan ut ett koordinatsystem i den del du vill styra standarddelen ifrån, mest 
troligt är detta från pelarstället eller verktygsbasen. Constrainta sedan detta koordinatsystem 
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helt mot positioneringskoordinatsystemet i standarddelen. Använd då följande constraints: I 
Assembly Constraints, välj typen Touch Align. Constraina sedan coordinatsystemens plan 
mot varandra, vänd åt de håll du vill att standarddelen ska peka. Planen är nu låsta mot 
varandra. Ha kvar Touch Align som constrainttyp. Välj punkten i mitten på koordinatsystemet 
på verktygsbasen eller pelarstället och välj sedan z-axeln på standarddelens 
positioneringskoordinatsystem. Alternativt kan detta göras i omvänd ordning. Mittpunkten i 
koordinatsystemet på positioneringsdelen är nu låst mot z-axeln på standarddelens 
positioneringskoordinatsystem. Avsluta med att låsa den sista rotationsfrihetsgraden med 
Perpendicular, ett rätvinkligt villkor, mellan två lämpliga koordinataxlar. På detta sätt låses 
samtliga frihetsgrader mellan delarna. Figur 3 visar constraintprocessen för plan mot plan 
mellan två koordinatsystemsplan.

Figur 3. Constraintprocess med Touch Align mellan två koordinatplan.
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BILAGA 10 – ÄNDRINGAR I STANDARDDELAR 

 Ändringar i standarddelar görs genom att klicka på ikonen för Standard Part Library och 
sedan välja den del som ändringarna skall göras i. I menyn för Standard Part Management 
kommer då alternativet Modify upp, med denna markerad kan ändringar i delen göras. Figur 1 
visar Standard Part Managemet då en standarddel är vald för att modifieras.

Figur 1. Standarddel vald för modifiering.

Att ta bort en del helt från sammanställningen görs med Remove Component. Vid 
borttagning av en standarddel rekommenderas att alltid göra det via standarddelsfunktionen, 
på detta sättet säkerställs att allt som hör till delen raderas och inget skräp blir kvar i 
modellfilerna.

Delar kan även enkelt vändas 180 grader i sammanställningen och det görs med funktionen 
Flip Direction. Detta kan endast göras då delen inte är constrainad mot rörelsen. Vid 
positioneringsvalet PLANE går delen alltid att vända kring dess positioneringsplan. 
Vändningsfunktionen kan även enkelt göras manuellt med constraints. Mest användbar är Flip 
Direction för skruvar då dess infästningsriktning snabbt ska ändras.

1
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Med funktionen Reposition kan delens position ändras förutsatt att den inte är helt fastlåst 
med constraints.

I menyläget görs även alla ändringar av parametrar och val som styr geometrin av delen. 
Detta kan till exempel vara slaglängden på utstötaren eller val av komponenter till 
vattenkopplingen. 
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BILAGA 11 – SPEGLING AV UTSTÖTARE

Vid spegling av utstötare är det lämpligast att använda sig av funktionen Mirror Assembly 
följt av Replace Component för byta ut den speglade delen mot en ny standarddel.

Aktivera Mirror Assembly enligt Figur 1 och följ Wizarden. Spegla utstötaren kring 
samma plan som formdelarna. 

Figur 1. Öppnandet av Mirror Assembly.

Efter speglingen måste accociviteten mellan delarna brytas och detta görs genom att ersätta 
den speglade utstötaren med en ny från standarddelsbiblioteket.

Placera ut en ny utstötare i sammanställningen, den kan placeras vart som helst och 
förslagsvis med Positioning i NULL. Högerklicka sedan på den speglade utstötaren i 
Assembly Navigator och välj Replace Component enligt Figur 2. 
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Figur 2. Utbyte av komponent.

 Då Replace Component är aktiverad, sök i mappstrukturen och välj den utstötare du just har 
lagt ut från standarddelsbiblioteket. Klicka sedan på OK. Utstötaren läggs nu på den speglade 
delens position och får samma egenskaper som en vanlig standarddel. Den inhämtade 
utstötaren kan nu raderas. Utstötarna är nu helt oberoende av varandra och kan modifieras var 
för sig.

Alternativet till den ovan beskrivna metoden är att efter speglingen med Mirror Assembly 
skapa en ny del i sammanställningen och sedan WAVE-länka in geometrin från den speglade 
utstötaren in i den nya delen. Därefter kan ändringar i denna del göras med Sychronous 
Modeling. Metoden görs då enligt följande: Efter spegling med Mirror Assembly, stå i 
assemblystrukturen ett steg över utstötaren som är speglad och klicka på 
Assemblies→Components→Create New Component, se Figur 3. Skapa ett nytt namn på 
delen och klicka på OK.
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Figur 3. Skapandet av en ny del i sammanställningen.

Aktivera den nya delen genom att högerklicka på den i Assembly Navigator och välja Make 
Work Part. Klicka sedan på Insert→ Assosiative Copy →WAVE Geometry Linker. Välj 
Body som Type och klicka sedan på de delar i den speglade utstötaren som skall länkas in. 
Avsluta med att klicka på OK. Arbetsgången för detta visas Figur 4.
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Figur 4. Länkning av utstötare med WAVE Geometry Linker.

För att sedan göra ändringar i den länkade delen av till exempel oljekanalerna klicka på 
Insert →Sycronous Modeling →Move Face. Dialogrutan för Move Face öppnas, se Figur 5. 
För att  ändra längden på kanalen, välj Distance som Motion och välj de ytor som visas i Figur 
6. Välj sedan en dragriktning som går parallellt med kanalen. Mata in ett värde och klicka på 
Apply.
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Figur 5. Aktivering av Move Face i Sycronous Modeling.

Figur 6. Ytor som skall väljas vid längdförändring av en oljekanal.

För att rotera kanalen välj Angle som Motion och välj de ytor som visas i Figur 7. Välj 
riktningen parallellt med utstötarens längdriktning. Välj rotationspunkten i mitten på 
infästningen av kanalen, se Figur 8. Mata in önskad vinkel och klicka på OK. 
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Figur 7. Ytor som skall väljas vid rotation av en oljekanal.

Figur 8. Rotationspunkt för en oljekanal.

Manövrer med Sycronous Modeling skapas som nya noder i historieträdet och kan sedan 
ändras efter behov. För att ändra slaglängd och längd på utstötarpinnen görs på liknande sätt 
som för att ändra längden på oljekanalerna.
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BILAGA 12 – KLIPPOPERATION AV UTSTÖTARPINNAR 

Klippoperationen av en utstötarpinne med formdelsytan görs enklast med Mold Wizards 
funktion Trim Mold Components. Operationen bör göras innan hålet för standarddelen 
skapas.

För att denna funktion skall fungera måste attributet UM_EJECTOR=1 finnas i 
databasfilen för utstötaren. För optimal funktion bör även attributet UM_TRIM_PART=1 
finnas i databasfilen för formdelen som skall användas som klippdel. Attributen identifierar 
delarna och påverkar de val som går att göra i klippmenyn.

Innan utstötarpinnen kan klippas måste en klippyta från formdelen skapas. Detta görs 
genom att först aktivera formdelen genom att högerklicka på den i Assembly Navigator och 
välja Make Work Part. Därefter skapas ytan med Extract Geometry. Som Type välj Face och 
klicka sedan på formytan, se Figur 1. I menyn för Extract var säker på att Delete Holes samt 
Use Display Properties of Parent Part under Settings är markerade.

Figur 1. Skapande av klippyta med Extract.

Då ytan är skapad göm bort soliden av formdelen med Hide. Aktivera sedan toppdelen i 
verktygssammanställningen och klicka på ikonen för Trim Mold Components. I menyn för 
Trim Mold Components klicka i Sheet Trim och välj utstötarpinnen som Target Body och 
sedan den skapade ytan som Tool Sheet, se Figur 2. Avsluta med att klicka på OK.
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Figur 2. Klippning av utstötarpinne med Trim Mold Components.

Om formdelen har attributet UM_TRIM_PART=1 kommer denna del att komma upp 
automatiskt i rullmenyn för Trim Part.

Efter klippningen göm bort klippytan med Hide och tänd solidkroppen igen.
För att ta bort klippningen aktivera funktionen Trim Mold Components och markera Un 

Trim. Välj därefter utstötarpinnen och klicka på OK.

2



Konstruktion av standarddelar för 
presshärdningsverktyg i NX

BILAGA 13 – SKAPANDE AV HÅLIGHETER FÖR 
STANDARDDELAR 

Skapande av håligheter görs enklast med funktionen Pocket i Mold Wizard. Då håloperationer 
kräver relativt mycket datorcapacitet är det fördelaktigt att göra dessa sent i 
konstruktionsarbetet. Med fördel görs hålen efter eventuell spegling av formdelar och 
klippning av utstötarpinnar.

För att skapa ett inbyggnadshål för en standarddel med Pocket gör enligt följande: Aktivera 
funktionen genom att klicka på ikonen för Pocket. I menyn för Pocket välj Mode→Subtract 
Material. Som Target välj de delar och ytor som delen skall klippa igenom. Under Tool, välj 
Component som Tool Type och FALSE som Reference Set. Välj därefter standarddelen och 
klicka på OK. Figur 1 illustrerar klippförloppet för en utstötare. 

Figur 1. Skapandet av inbyggnadshål med funktionen Pocket.

I funktionen kan flera standarddelar väljas som Tool. Detta innebär att alla hål för 
standarddelar i verktyget kan skapas på samma gång.

Som förinställd är FALSE-body vald som klippverktyg. Det går även att välja TRUE-body 
som klippverktyg men detta resulterar ändå i att funktionen klipper med FALSE-body. Detta 
kan vara en bugg då TRUE-body går att välja i rullmenyn för Reference Set men inte att 
klippa med, dock så är det väldigt sällan det finns ett behov av att klippa med TRUE-body. 
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Skulle TRUE-body ändå vilja användas för att klippa med måste rullmenyn ställas om från 
Component till Solid, sedan kan solida delar i TRUE-body väljas och klippoperatioen utföras. 
Detta gäller även då en WAVE-länkad kropp ska användas som klippdel, även då måste Solid 
väljas som Tool Type. 

I Menyn för Pocket skall Associative under Settings alltid vara iklickat annars uppdateras 
inte hålen då standarddelarna flyttas.

Borttagning av hålen utförs genom att gå in i funktionen för Pocket, upprepa stegen för att 
skapa ett hål och sedan klicka på Remove Pocket följt av OK. På detta sätt försvinner alla hål 
i samtliga delar som hör till standarddelen. För att ta bort alla hål i en del, gå in i Pocket och 
välj som Target den del där hålen finns. Klicka sedan på Remove Pocket följt av OK. På detta 
sätt försvinner alla hål i delen som skapats med Pocket.  Det går även att ta bort hålen 
manuellt men detta kräver mer handpåläggning och är inte att rekommendera. 
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BILAGA 14 - SAMMANSTÄLLNINGSHIERAKIN

Vanligtvis i ett verktygprojekt delas arbetet med verktygskonstruktionen upp mellan 
konstruktörerna. Ofta delas då arbetet upp i övre och undre verktyg. Arbetsfördelningen är en 
av anledningarna till hur verktygsdelarna är sammanställda och ordnade. I Figur 1 nedan 
beskrivs schematiskt hur delarna är sammanställda i NX6. 

Figur 1. Sammanställningshierarkin för verktyget.

Samtliga verktygsdelar i sammanställningen är styrda med Assembly Constraints och med 
Positioning inställt på Assembly Constraints. Den övre och undre verktygssammanställningen 
är väldigt lika därför beskrivs bara strukturen av den undre.

I den undre verktygssammanställningen är pelarstället helt låst i rymden med Fix. 
Verktygsbasen är sedan helt låst mot pelarstället med constrains på samma sätt som 
standarddelarna är låsta i verktyget. Detta beskrivs i Bilaga 9.

I toppen av verktygssammanställningen låses hela det undre verktyget fast i rymden med 
Fix. Det övre verktyget låses sedan helt mot det undre. För att reglera avståndet i z-led mellan 
övre och undre verktyg sätts constraintet Distance ut mellan mittpunkterna på pelarställens 
positioneringskoordinatsystem. Med Touch Align sätts sedan en punkt i mitten på det övre 
pelarställets koordinatsystemet mot z-axeln på det undre pelaställets koordinatsystem. 
Translationer i x-y-planet är därmed låsta. Det kvarvarande rotationsfrihetsgraderna mellan 
övre och undre verktyg låses fast med villkoret Perpendicular mellan koordinataxlarna på det 
undre och övre pelarstället. 

Placeringsprocessen för utstötare, skruvar, vattenkopplingar och andra standarddelar 
beskrivs i Bilaga 9.

Formdelarna låses fast helt mot verktygsbasen. Rekommenderat är att låsa fast 
translationerna med Distance för att kunna reglera dess position på verktyget. Rotationerna 
kan låsas fast med Perpendicular.
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Verktygskonfigurationen är i och med denna constraintprocess helt styrd i rymden vilket är 
något som bör eftersträvas. Undantaget från detta är skruvarna som endast bör låsas i 
translation fram till det att verktyget är klart. Detta för att inskruvningsriktningen snabbt skall 
kunna ändras.

Vid allt arbete med assemblystrukturen måste samtliga komponenter öppnas helt innan 
ändringar kan göras. Detta görs genom att högerklicka på toppdelen i Assembly Navigator 
och välja Select Assembly. Högerklicka sedan över de markerade delarna och välj Open → 
Component Fully. Processes illustreras i Figur 2 och 3 nedan.

Figur 2. Markering av komponenterna.
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Figur 3. Öppnande av komponenterna.

Uppdateringsproblem uppstår ibland i programmet, speciellt i samband med förflyttningar 
av delar som styr klippoperationer. För att komma runt detta finns ett knep. Aktivera delen där 
uppdateringsproblemet finns med Make Work Part. Klicka sedan på 
Edit→Feature→Playback, se Figur 4. I menyn för Edit During Update, klicka på Continue 
(playknappen). Funktionen bygger upp modellen från början och förhoppningsvis löser detta 
problemet. Denna metod bör alltid prövas då problem uppstår i modellen. 
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Figur 4. Uppdatering med playback.
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BILAGA 15 - RITNINGSFRAMSTÄLLNING

Då verktygssammanställningen är klar skall ritningar skapas för tillverkningsprocessen. 
Rekommendationen är att ritningar i första hand bör ses som en färskvara. Informationen om 
konstruktionen bör huvudsakligen finnas i CAD-format.

Då ritningar skall skapas för vanliga delar i sammanställningen aktiveras den delen som 
det ska göras en ritning på genom att högerklicka på den i Assembly Navigator trädet och 
välja Make Displayed Part. Klicka sedan på Start och välj applikationen Drafting. I 
draftingläget kan ritningen sedan skapas. Denna metod kan användas direkt för till exempel 
pelarställen, verktygsbaserna och formdelarna.

Utstötaren och vattenkopplingen är gjorda som sammanställningar. Trots detta ligger alla 
delar i samma fil. Varje del som skall tillverkas separat måste då först sättas i en egen fil för 
att det ska gå att göra en ritning på den. Gör då enligt följande: Suppressa komponenter så att 
endast den del som det ska göras en ritning på är synlig. Skapa sedan en ny del i 
sammanställningen och aktivera den nyskapade delen med Make Work Part. WAVE-länka 
sedan in den del som det skall göras en ritning på. Då delen är inlänkad i en egen fil görs 
ritningen på samma sätt som för vanliga delar.

Samtliga ritningar som skapas blir kopplade till geometrin och uppdateras då ändringar i 
geometrin görs.
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