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Sammanfattning
Examensarbetet är utfört på Metso Kamfab. Deras tillverkning är inriktad på maskiner 
allt från hantering av flis till framställning av pappersmassa. Metso Fiber och Kamfab 
använder Pro/Engineer för konstruktion och ritningsframtagning. Vid maskinberedning 
skrivs sedan NC-program utifrån ritningen, alltså används inte de CAD-data som redan 
finns. Syftet med arbetet är att undersöka om Kamfab kan använda CAM-system för 
beredning och framtagning av program till deras NC-maskiner. Målet i detta projekt är att 
ta fram NC-program som fungerar i tre speciella maskiner. Dessutom skall två CAM-
system jämföras, dessa är Pro/Engineer´s CAM-system och EdgeCAM.

CAD/CAM bildar kopplingen mellan konstruktion och produktion. I ett CAD/CAM-
system kan geometrin som skapats i CAD-delen direkt användas i CAM-delen för 
beredning. Vid CAM beredning skapas CL-data som översätts med en postprocessor till 
NC-kod. Postprocessorn används också som en övervakande funktion. 

Tre maskiner har valts ut som försöksobjekt för införande av CAD/CAM. Det är en 7-
axlig NC-fräs, en kombinerad svarv/fräsmaskin och en 3-axlig fräs. Anledningen till att 
den 7-axliga maskinen och svarv/fräsmaskinen valdes var att de betraktas som de mest 
avancerade maskinerna. Den enklare 3-axliga maskinen valdes för att det fanns ledig tid i 
den. Produkter som testades var tråg, pelare, kikhus och en detalj till en verktygsväxlare.

Vid beredning av tråget valdes ”Surface-Mill” och i parametrar ställdes en framlutning av 
verktyget in. Denna metod kallas skränkfräsning. Både för pelare och kikhuset var det 
främst borrning och lite planfräsning.

För att kunna testa program lånades en postprocessor som översatte CL-data till 
Heidenhain kod. Under testkörningen upptäcktes fel på programmen. Detta berodde på 
att postprocessorn inte var anpassad till maskinen. En egenutvecklad postprocessor 
testades också, denna fungerade inte pga. att maskinens styrsystem inte klarade ISO-
standard kod.

Ett studiebesök gjordes hos Structo i Kristinehamn där EdgeCAM används för NC-
beredning. Det fungerar bra att få fram program, det medför snabbare och säkrare 
programmering.

Pro/Engineer är kraftfullt då det finns oerhört många inställningar och justeringar att 
tillgå. Samtidigt är det ganska komplext och det tar tid att lära sig. För att använda 
Pro/Engineer´s CAM-del krävs det att man är kunnig i CAD-delen. Beroende på detta så 
använder många företag exempelvis EdgeCAM som i princip är ett rent CAM-system.

Beredningen av de tre komponenterna fungerade bra i Pro/Engineer, man kunde bearbeta 
komponenterna efter önskemål. Problemet var att få fram fungerande program. En fördel 
med att använda CAM är att man kan simulera verktygsvägar. Genom detta kan man se 
om verktyget krockar och det möjliggör också optimering av verktygsvägar.



Idag är det en hel del väntetid i fräsverket pga. att program inte finns färdiga. Denna 
väntetid skulle kunna reduceras eller till och med elimineras med hjälp av CAM.



Abstract
The degree project is performed at Metso Kamfab. The production is aimed on machines 
everything from handling of fiber to paper pulp. Metso Fiber and Kamfab are using 
Pro/Engineer for design and blueprint production. The processing department types the 
NC-programs in notepad on the basis of the blueprints, the CAD-dates that already is 
there are not used. The aim with the work is to study if Kamfab can use CAM-system for 
processing and production of programs for their NC-machines. The objective in this 
project is to make NC-programs that functions in three special machines.

CAD/CAM forms the link between design and production. In a CAD/CAM-system the 
geometry is created in CAD and can be used directly in CAM for processing. In CAM 
CL-data is created and after that translated with a postprocessor to NC-code. The 
postprocessor is used also as a watch over function.

Three machines were chosen as experiment items for introducing of CAD/CAM. These 
are a 7-axis mill, a combined mill/turn and a 3-axis mill. The 7-axis mill and the mill/turn 
were chosen because they are the most advanced machines. The 3-axis mill was chosen 
because there was available time in it. Products that were tested were trough, pillar, 
housing and a part for a toolchanger.

When processing the trough ”Surface-Mill” was chosen and a lead-angle was set in the 
parameters. It was most drilling and a little face milling on both the pillar and the 
housing.

In order to test programs a postprocessor was borrowed that translated CL-data to 
Heidenhain code. During the test run errors were detected in the programs. This depends 
on that the postprocessor not where customized for the machine. A postprocessor 
developed by ourselves was also tested, this one didn’t work because the machine's NC-
system couldn’t read ISO standard code.

A study visit was done at Structo in Kristinehamn where EdgeCAM is used for NC-
processing. It works well and it allows quicker and safer programming.

Pro/Engineer is powerful and has a lot of possible adjustments. This makes it complex 
and takes time to learn. To use Pro/Engineer´s CAM-part it is necessary to have basic 
knowledge about the CAD-part. Depending on this many companies uses for example 
EdgeCAM that almost is a pure CAM-system.

The processing of the three components functioned well in Pro/Engineer, we could 
process the components after demands. The problem was to get working programs. An 
advantage with using CAM is that you can simulate toolpaths. Through this you can see 
if the tool collides and it also makes it possible to optimize toolpaths. Today, it is a lot of 
waiting time in the milling machine FPT34 because programs are not completed. This 
waiting time would be reduced or even eliminated with the aid of CAM. 
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1 Inledning
Metso Kamfab tillverkar utrustning för kemisk massaframställning till cellulosaindustrin, 
allt från de maskiner som hanterar flis till dem som bereder färdig pappersmassa.
Företaget jobbar med tung industri, mycket stora och tunga konstruktioner. Det 
förekommer mycket svetsning och framförallt skärande bearbetning. På 
maskinavdelningen finns flera NC-styrda bearbetningsmaskiner för svarvning och 
fräsning.

Kvaerner Kamfab och Kvaerner Pulping ägdes tidigare av Aker koncernen, men blev 
uppköpta av Metso vid årsskiftet 2006-2007. Anledningen till detta var att Metso ville 
kunna leverera ett komplett system för pappersframställning. Nu har de alltså hela 
tillverkningskedjan från flis till färdigt papper.

Metso Fiber och Metso Kamfab använder Pro/Engineer för konstruktion och 
ritningsframtagning. Vid maskinberedningen skrivs sedan NC-program utifrån ritningen. 
De CAD-data, den geometri som redan finns beskriven, används alltså inte.

Examensarbetet är utfört på Karlstad Universitet vid fakulteten för teknik- och 
naturvetenskap. Handledare på Universitetet var Lennart Berglund, handledare på Metso 
Kamfab var Kenneth Lindqvist.

1.1 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka om Kamfab kan använda CAM-system för beredning 
och framtagning av program till deras NC-maskiner.

1.2 Mål
Målet i detta projekt är att ta fram NC-program som fungerar i tre speciella maskiner.
Sedan skall två CAM-system jämföras dessa är Pro/Engineer´s CAM-system och 
EdgeCAM.
Följande punkter ska utredas:

• Flödet idag från att ritning kommer in till beredningen tills detaljen är 
färdigtillverkad skall kartläggas. 

• Beskriva vad CAD-modellen skall innehålla för att underlätta CAM-beredning.
• Hur skall beredare och operatör använda programmet?
• Vilka moduler behövs för CAM-beredning?
• Vilka effektiviseringar kan göras genom användande av CAM-modul?
• Hur mycket arbete är det att sätta upp systemet (maskinbeskrivning och

verktygsbeskrivning)?
• Kan filer från Catia importeras, och eventuellt hur?



8

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas till tre olika maskiner, ett fräsverk (FPT34), en 
fleroperationsmaskin (53331) och en fräs (Correa A-10). Fyra komponenter som ska 
tillverkas har valts ut. En ytterligare avgränsning är att Pro/Engineer´s CAM-system
används i huvudsak och att en begränsad version av EdgeCAM testas. Denna version av 
EdgeCAM är en studentlicens som det inte går att få ut NC-program ifrån.
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2 Teori

2.1 Kartläggning av flöde
Kartläggning av ett flödesschema har skett genom en intervju med Örjan Lippel [1] (2/2-
07) på maskinavdelningen. En studie av ett schema under uppbyggnad av post-it lappar 
har även gjorts. Detta flödesschema bygger på FMEA som är ett verktyg i TPM (Total 
Productive Maintenance). Se Bilaga 1 för flödesschema uppbyggd av post-it lappar.

2.2 CAD/CAM
Grunden till CAD/CAM lades på 1950-60 talet av flygindustrin. När fler än tre axlar 
behövdes för bearbetning krävdes det helt enkelt mer datakraft för att beräkna 
verktygsvägar. Det finns ett flertal olika CAD/CAM system ute på marknaden. CAD är 
en förkortning på Computer Aided Design (datorstödd konstruktion) och CAM är en 
förkortning på Computer Aided Manufacturing (datorstödd produktion). CAD/CAM 
bildar kopplingen mellan konstruktion och produktion. I ett CAD/CAM-system kan 
geometrin som skapats i CAD-delen direkt användas i CAM-delen för beredning. Där 
väljer beredaren först maskintyp och verktyg, sedan väljs spindelvarvtal, 
matningshastighet, skärdjup mm. Därefter simulerar programmet verktygsbanor som kan
ses direkt på skärmen. Omedelbart ser man om det finns fel och om verktyget eventuellt 
krockar med något. Det finns stora möjligheter till förbättringar och justeringar i 
programmet vilket minskar arbetet med testkörning i maskin. Programmet varnar 
dessutom om verktyget avviker från den givna geometrin. [2]

Några fördelar med CAD/CAM:
• Detaljens geometri finns färdig att tillgå
• Stödgeometri kan enkelt formas
• Verktygsbanor beräknas automatiskt fram
• Samordning av konstruktion och produktion
• Förbättrad produktivitet
• Lägre produktionskostnad
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Det finns olika typer av bearbetningar att välja mellan. Nedan presenteras några vanligt 
förekommande.

• FACE-MILLING, innebär planing.
• SURFACE-MILLING, en yta bearbetas, kan vara friformsytor.
• VOLUME-MILLING, verktyget styrs inom en definierad volym. 
• PROFILE-MILLING, en profil följs.

Figur 2.1, FACE-MILLING Figur 2.2, SURFACE-MILLING

Figur 2.3, VOLUME-MILLING  Figur 2.4, PROFILE-MILLING

Liknande bearbetningstyper finns naturligtvis också i svarvläge.
• AREA-TURNING, en area som ska tas bort ritas upp.
• PROFILE-TURNING, verktyget följer en skissad profil.

Figur 2.5 AREA-TURNING  Figur 2.6 PROFILE-TURNING
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2.3 Postprocessor
Postprocessorn är ett datorprogram vars uppgift är att omvandla CL-data till NC-kod som 
maskinen kan förstå. Dessutom ska den kontrollera att det finns en kontinuerlig 
verktygsväg. För att klara omvandla CL-data till ett NC-program skall postprocessorn 
kunna utföra följande.

• Skapa blocknummer.
• Om nödvändigt välja G-funktioner.
• Genomföra koordinattransformationer från detaljkoordinatsystemet till NC-

maskinens koordinatsystem eller omvandling till olika detaljkoordinatsystem.
• Om nödvändigt kunna beräkna matningstalet F, utifrån FEDRAT i CL-filen när 

vald G-funktion i maskinen beaktas.
• Ange spindelvarvtals kod med hänsyn till programmerad SPINDL-sats.
• Skapa kod till verktyg vid verktygsväxling.
• Åstadkomma tillvägagångssätt vid återstart av program vid oplanerade stopp.
• Kunna återställa cirkulärinterpolation ifall information om denna har försvunnit 

vid beredningen.
• Genomföra fasta cykler i styrsystemet, borrcykler, gängcykler mm.
• Skapa linjärisering vid 5-axliga rörelser och kunna beräkna matningshatigheter 

för dessa rörelser.
• Ta bort onödig information från programmet.

Postprocessorn används också som en övervakande funktion. Den kontrollerar till 
exempel att maskinen inte beordras till punkter utanför arbetsområdet samt att varvtal och 
matning inte överstiger maskinens kapacitet. [2]

CL-data är en förkortning på Cutter Location data som skapas vid CAM-beredningen. De 
innehåller information om verktygsbanor, skärdata och uppgifter om verktyg på ett 
neutralt sätt. Att man får ut ett neutralt format beror på att utveckling av CAM-program 
är väldigt kostsam och man kan inte ta hänsyn till alla maskiners olika styrsystem. [2]

Antingen kan man använda en generell postprocessor eller en specialskriven se figur 2.7.
Eftersom en specialskriven postprocessor kräver god programmeringskunskap och tar 
lång tid (2-10 månader), så utgår man ofta ifrån en generell och gör specifika 
inställningar för sin egen maskin. [2]. När 5-axlig bearbetning tillämpas är det bäst att 
använda en specialskriven postprocessor, detta för att kunna utnyttja maskinens 
egenskaper maximalt. [3] 

CL-filen kan användas till flera olika maskiner som man har postprocessorer till. Detta är 
en fördel gentemot manuell programmering då man oftast måste göra ändringar för att 
kunna köra i andra maskiner. CL-datan är läsbar och går att öppna i t.ex. Notepad. Denna 
fil kan redigeras ”för hand”, kommandon kan tas bort och läggas till. Men ska man göra 
tillägg så måste man kunna programmeringsspråket.
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CAD-system

CAM-system

Generell postprocessor Specialskriven postprocessor

NC

Figur 2.7, Programflöde från CAD/CAM till NC-kod [2]

För att göra en postprocessor från en generell svarar man på frågor i en 
postprocessorgenerator om maskinegenskaper såsom maximalt varvtal, matning och 
ändlägen mm. Dessa data finns att hitta i maskinmanualen. I vårt fall används NC G-post, 
en generator som finns inbyggd i Pro/Engineer. Oftast kan en postprocessor köpas till 
maskinen från en maskintillverkare eller en CAM-leverantör.

2.4 Maskiner

2.4.1 Fräsverk - FPT34
Denna NC-maskin är 7-axlig. Fräshuvudet består av två rörliga delar som kan bytas ut 
mot andra fräshuvud. Rotationsaxlarna för fräshuvudet är A och B, alltså rotation runt x-
axeln respektive y-axeln. Arbetsområdet är i x-led 18m, y-led 1,5m och z-led 5m.
Maskinen har ett bord som kan förflyttas i y-led med V-axel samt roteras med C-axeln, 
således runt z-axeln. Styrsystemet är Heidenhain iTNC530 som är ett dialogsystem, men 
man kan även köra maskinen med ”Heidenhain ISO-kod”. Det är en nyinköpt maskin i 
fabriken, endast ett år gammal.
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Figur 2.8 Fräsverk, FPT34.

2.4.2 Karusellsvarv - 53331
Maskinen kan köras i svarvläge eller fräsläge, det är alltså en fleroperationsmaskin. Den 
har ett verktygshuvud för svarvning och ett vinkelhuvud för fräsning. I svarvläge roterar 
bordet/planskivan runt z-axeln som då är spindelaxeln. Bordet kan i fräsläge indexeras 
via C-axeln. Spännområdet på bordet är upp till Ø3050mm. Maskinens styrsystem är 
Siemens Sinumerik 880 T, i vilket ISO-kod används.

Figur 2.9 Karusellsvarv
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2.4.3 Fräs – Correa A-10
Den här fräsen är en 3-axlig NC-styrd maskin från 80-talet. Styrsystemet är Heidenhain 
TNC155. Det är en förhållandevis liten maskin i jämförelse med de två tidigare 
beskrivna. Enligt Örjan Lippel så används den inte så mycket längre.

Figur 2.10 Correa A-10
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2.5 Produkter för bearbetning
För att prova beredning i Pro/Engineer har fyra produkter valts ut som testobjekt. Dessa 
presenteras nedan.

2.5.1 Tråg
Tråget är en ingående del i tvättpressen som pressar ut vatten ur pappersmassan, se figur 
2.11. Vid svetsningen slår sig plåten och den välvda ytan blir ojämn. Dessa ojämnheter
skall bearbetas bort med en fräs. Bearbetningen av tråget sker i fräsverket, FPT34.

Huvudmåtten på tråget är följande:
Längd – 3200mm, höjd – 2100mm och djup – 1000mm

Figur 2.11 Tråg

2.5.2 Pelare
Pelaren är konstruerad av Metso Paper i Karlstad som använder Catia. Tyvärr gavs det
inte tillträde till någon CAD-fil av konstruktionen, detta på grund av att ett tillstånd från 
Metso Paper krävdes. Den ritades istället upp i Pro/Engineer utifrån ritningen som 
beredningen hade. Pelaren ska planas i ändarna och ett antal hål skall borras och gängas 
se figur 2.12.

Måtten på pelaren är, längd – 5400mm, höjd – 500mm och djup – 400mm.
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Figur 2.12 Pelare

2.5.3 Kikhus
Kikhuset är en ingående del i Kiken vars uppgift är att mata in flis och kemikalier samt 
ånga till kokaren. Det skall bearbetas på flera sätt, dels ska några ytor planas, hål ska 
borras och gängas samt att det ska svarvas invändigt, se figur 2.13. Detta görs i
karusellsvarven, 53331. Kikhuset är 2200mm djupt och är 2300mm på både höjden och 
bredden.

Figur 2.13 Kikhus
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2.5.4 Detalj till verktygsväxlare
Detaljen ingår i verktygsväxlaren i en maskin på företaget. Den slits ut med jämna 
mellanrum och måste bytas, därför vill man ha några på lager. Detaljen skall fräsas till 
givna mått i en 3-axlig maskin. Detaljen ansågs lämplig för CAM-beredning beroende på 
dess former. Bredd - 107mm, djup - 100mm och höjd - 42mm.

Figur 2.14 Detalj till verktygsväxlare

2.6 Jämförelse av CAM-system
För att jämföra olika CAM-system ska följande punkter beaktas. [2]

• Systemens driftsäkerhet och stabilitet.
• CAM-systemets användarvänlighet.
• Funktionalitet, klarar av produkterna som skall beredas.
• Kopplingen CAD/CAM.

Naturligtvis så måste även den ekonomiska biten vägas in, det finns då några viktiga 
punkter att tänka på. [2]

• Grundinvestering för systemet.
• Licensavgifter, fasta eller flytande.
• Support och underhåll av programvaran.
• Inköp av postprocessorer.
• Utbildning i systemet.
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3 Resultat

3.1 Kartläggning av flöde
Nedan ses ett flödesschema för en specifik maskin, FPT 34, fräsverk.

Interna Leverantörer

Inobjekt/Produkt

Beredningen

Förprogrammering Förbereder jobb Köper in verktyg

Bearbetning

Stämplar in MA-kort Maskinprogrammering Kontrollmäter Gradning
Beräknar skärdata Skriver mätprotokoll

Efterarbeten

Avriggning Städning Dokumentering

Utobjekt/Förädlad produkt

Figur 3.1, Flödesschema för ritning

Interna leverantörer är olika avdelningar i verkstaden som skickar olika 
inobjekt/produkter till maskinen. Enligt Örjan Lippel på maskinavdelningen/beredningen 
så förprogrammeras de jobb som hinns med av beredare, resterande får programmeras vid 
maskinen av operatörerna. Beredaren förbereder jobben med att köpa in verktyg och 
upprätta arbetsinstruktioner för fixturering mm.



19

MA-kortet som följer med produkten som ska bearbetas är en mapp som innehåller 
arbetsbeskrivning, instruktioner och ritningar. Operatören kontrollmäter produkten efter 
bearbetningen och skriver ett mätprotokoll.

Efter bearbetningen avriggar man och städar maskinen, därefter dokumenteras arbetet 
som gjorts. Detta skickas sedan tillbaks till beredningen, de inför eventuella ändringar 
och förbättringar som gjorts. [1]

3.2 Förberedd CAD-modell
För bästa funktion i CAM-delen måste CAD-modellen vara korrekt förberedd. Det är 
viktigt att hål är gjorda med hålkommandot eftersom diametrar och djup då kan
automatiskt letas upp i CAM-delen. Information om borrdiameter och gängdiameter syns 
direkt på 3D-modellen. I CAD-delen finns möjligheten att ange material på modellen, 
denna information kan användas till val av verktyg, skärdata och kylning. För att 
verktyget ska kunna följa den skapade geometrin bör radier finnas med i t ex fickor. Se 
figur 3.2.

Figur 3.2 Detalj för fickfräsning

Radie i ficka
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Om det finns en gjutmodell på den detalj som ska bearbetas kan denna användas som 
arbetsstycke (Workpiece) vid beredning. Grundtanken vid fräsning är att en volym ska 
tas bort. Volymen definieras som skillnaden mellan arbetsstycke och färdig detalj. Vid 
svarvning är det på liknande sätt, fast det är skillnaden i area som ska bearbetas. Se Figur 
3.3.

Figur 3.3 Färdig detalj med gjuten detalj som arbetsstycke

3.3 Användning av Pro/Engineer´s CAM-modul
Det första som bör utföras är att undersöka om rätt enheter används i CAM-delen, tum 
brukar vara förvalt. Sedan hämtar man in detaljen som skall bearbetas och eventuellt ett 
arbetsstycke. En fördel med att använda ett arbetsstycke är att om en yta inte är 
färdigbearbetad finns det grönt kvar på detaljen. Grönt innebär att delar av arbetstycket är 
kvar, alltså råämnet. När det eventuella arbetsstycket är på plats sätter man ut maskinens 
nollpunkt och återgångsplan. Det kan vara bra att sätta ut plan som kan användas som 
startplan och slutplan för tillexempel stödytor eller volymer. Sedan väljer man vilken typ 
av operation som skall utföras, svarvning eller fräsning. Här kan man välja antal axlar på 
maskinen, spindelvarvtal, maximal matning etc. När detta är utfört kan man börja skapa 
NC-sekvenser. Det finns flera olika sekvenser att välja mellan och det finns väldigt 
många parametrar att justera på varje sekvens. För att hämta NC-kod måste man översätta 
via en postprocessor som stämmer överens med maskinegenskaperna. Först skapas en 
CL-fil som sedan översätts till NC-kod.

De postprocessorer som medföljer i Pro/Engineer kallas för demopostprocessorer och 
genererar endast ISO-kod.

Arbetsstycke

Färdig detalj
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3.3.1 Beredning av tråg
Typ av bearbetning som valdes var 5-axlig ”Surface-Mill”. Med hjälp av trågets geometri
och plan skapades stödytor för att styra verktyget mot. I parametrarna ställdes en konstant 
lutningsvinkel mot ytans normal, vilket innebär en framlutning av verktyget. Denna 
metod kallas skränkfräsning [3] och medger högre matningshastigheter, samtidigt som
ytjämnheten blir bättre. Detta resulterar i en bättre bearbetningsekonomi. [2]

Nackdelen med metoden är att det blir vågor på den bearbetade ytan, men detta går att 
styra en aning. I parametrarna kan man ställa in tillåten rillhöjd (scallop-height), utifrån
den räknar sedan programmet automatiskt fram sidomatningen av verktyget. Se Figur 3.4 
nedan.

Figur 3.4 Rillhöjd och sidomatning [2]

På grund av koordinatsystemets orientering och att ytan är krökt så kunde inte ett normalt 
återgångsplan användas, istället fick cylindriska återgångsplan användas. I bilaga 9 finns 
en bild på uppspänning av tråget.

3.3.2 Beredning av pelare
Typ av bearbetning som valdes var 5-axlig. En fördel med 5-axliga maskiner är att antalet 
uppspänningar för att tillverka en detalj minskar, eftersom man kan bearbeta i flera plan. 
Först skapades ett arbetsstycke för att visuellt kunna kontrollera bearbetning. Därefter 
skapades sekvenser för borrning, gängning och fräsning. Borrning och gängning
fungerade ganska smidigt eftersom diametrar och djup lästes in automatiskt.
Frässekvenserna var det däremot lite mer jobb med. Stödytor och volymer fick skapas för 
att kunna styra verktyget på ett korrekt sätt.

Eftersom pelaren hade hål på alla sidor så måste den bearbetas i två uppspänningar, alltså 
fick två operationer skapas vid beredningen. Därefter genererades två program via 
postprocessorn. Bild på uppspänning finns i bilaga 10.
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3.3.3 Beredning av kikhuset
Till denna beredning valdes en mill/turn maskin. Cykler för borrning och gängning
skapades i olika plan, alltså på sidorna på kikhuset. För att fräsa användes funktionen 
”trajectory milling”.  Denna fräsfunktion bygger på att man ritar upp verktygsvägen själv. 
Det ger beredaren större möjligheter att styra verktyget jämfört med t ex ”surface 
milling”. 

Vid svarvningen användes ”Area-Turning”. Först får man definiera en area som ska 
bearbetas bort, sedan ritas en profil upp som verktyget ska styras mot. I parametrarna 
ställs skärdjupet in och programmet räknar sedan ut hur många skär som krävs. Bild på 
uppspänning finns i bilaga 11.

3.3.4 Beredning av detalj till verktygsväxlare
Till denna beredning valdes en 3-axlig maskin. Med en 80 mm fräs bearbetades så 
mycket material som möjligt bort, därefter gjordes finare skär med en 8 mm pinnfräs. I 
figur 3.5 visas det som skall fräsas bort från arbetsstycket som grönt. Uppspänningen 
finns i bilaga 12.

Figur 3.5, Detaljen med arbetstycket som symboliseras med grönt. 
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3.4 Test av postprocessorer
Genom att låna en postprocessor som var gjord för styrsystemet Heidenhain TNC530 från 
universitetet, gjordes test av två program i fräsverket FPT 34. 

Under testkörning av programmen av FPT´s (programtestare) upptäcktes fel. När 
programmet för tråget testkördes varnade maskinen för M128, en kod som har med 
vinkelvridningen av fräshuvudet att göra. Ett test gjordes även på programmet som 
skapades vid beredningen av pelaren. Testet utfördes som en luftkörning i maskinen 
FPT34, det fungerade ganska bra förutom att kommandon för vridningar av fräshuvudet 
inte kom med.

Ett ytterligare test gjordes i en äldre 3-axlig maskin med styrsystemet Heidenhain 
TNC155. Det krävdes en del handpåläggning för att få det att fungera. Först fick det 
genererade programmet delas upp i 15 st delprogram, sedan fick start- och slutblock 
redigeras en aning. Uppdelningen av programmet berodde på att maskinens minne var 
begränsat och redigeringen av block berodde på att postprocessorn var gjord för det nyare 
styrsystemet TNC530.

I Pro/Engineer´s postprocessorgenerator skapades en egen postprocessor för en generell 
5-axlig maskin. För att prova postprocessorn gjordes två CAD-modeller, en för 3-axlig 
bearbetning och en för 5-axlig.

De verktygsvägar som skapades vid beredningen syns i figur 3.6. Här användes 3-axlig 
bearbetning. CL-filen som skapades kan ses i bilaga 5, och den NC-kod som genererades 
av vår postprocessor kan ses i bilaga 6.

Figur 3.6 Testbit, 3-axlig bearbetning
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Ett test utfördes även på en krökt yta för att se om vinkelvridningarna fungerar i vår 
postprocessor. I figur 3.7 ses verktygsvägarna vid 5-axlig bearbetning av en krökt yta. En 
konstant framlutning av verktyget ställdes in i parametrarna till 10°. I bilaga 7 visas CL-
data och i bilaga 8 visas genererad NC-kod. I NC-koden ser man att vinkeln B ändras, 
vilket den inte ska göra. Förutom detta så klarade vår postprocessor inte av att skapa 
cykler för borrning och gängning i andra plan än XY-planet.

Figur 3.7 Testbit, 5-axlig bearbetning

3.5 Uppsättning av system
För att använda Pro/Engineer till beredning krävs programmodulen NC-Assembly och 
dessutom naturligtvis själva grundprogrammet med ”Sketcher” etc. Använder man istället 
EdgeCAM fås allt som krävs, det är alltså inga moduler som köps del för del.

Det är naturligtvis ett stort arbete att sätta igång ett fungerande CAD/CAM-system. Dels 
ska postprocessorer till maskiner beställas eller skapas och dels ska verktygsregister 
upprättas.

3.5.1 Maskinbeskrivning
Maskinbeskrivningen kan delas upp i två delar, prestanda och geometrisk form. Prestanda
innebär maximalt varvtal, matning och tillgängliga effekter. De geometriska 
egenskaperna är maskinens arbetsområde, spindelns utformning och verktygsinfästning. 

I Pro/Engineer beskriver man vilken typ av maskin som ska användas, om det är en 
svarv, fräs eller en fleroperationsmaskin. Antal axlar på maskinen väljs samtidigt. På ett 
företag med många maskiner kan ett bibliotek av maskiner byggas upp, dessa kan då 
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hämtas in när man ska bereda. Maskinerna är sedan kopplade till var sin postprocessor 
som är baserad på maskinens egenskaper och styrsystem.

3.5.2 Verktygsbeskrivning
Verktygen beskrivs med verktygsnummer, längder, diametrar, material och hörnradier.
De ritas upp i programmet och genom att simulera bearbetningen fås en kontroll av att
verktyget går fritt och kommer åt överallt. Det kan vara klokt att ha bibliotek som är 
kopplade till maskinerna. Alltså ett register för varje maskin med de verktyg som finns i
respektive maskin.

3.6 Studiebesök hos Structo i Kristinehamn
För att kunna bedöma hur CAM och EdgeCAM används i verkligheten gjordes ett 
studiebesök till Structo Heavy Components i Kristinehamn. Structo är ett legoföretag som 
oftast tillverkar ett fåtal av samma produkt. Där används EdgeCAM sedan sex år tillbaka, 
det utnyttjas till beredning för både fräsning och svarvning. De använder CAD-
programmet Solidworks där de kan bygga upp 3D-modeller om inga sådana finns att 
tillgå. Maskinerna de använder CAM till är 2-, 3- och 4-axliga. Styrsystemen de använder
i NC-maskinerna är Fanuc och Siemens, vilka bygger på SS-ISO 6983/1-programmering. 
De är nöjda med sitt CAM-system. Postprocessorerna generera ut korrekta NC-progam 
som inte behövs justeras. De postprocessorer som har köpts till maskinerna har kostat 
någonstans mellan 10 000-15 000 kronor styck.

De bedömer att den tid det tar att bereda i EdgeCAM är en tiondel av vad det tar att göra 
en beredning för hand vid fräsning. Vid svarvning är tidsvinsten något lägre beroende på 
att det är färre axlar att hålla reda på. De anser också att det är mycket säkrare att använda 
EdgeCAM än att programmera för hand. De har aldrig varit begränsade av EdgeCAM vid 
beredning. Vid val av skärdata går de efter egna erfarenheter. När de skall simulera 
använder de verktyg från det verktygsbibliotek som de själva byggt upp.
Det är produktionsteknikerna som använder CAM till beredning och operatörerna 
provkör programmen i maskinerna. [6]

3.7 Jämförelse av CAM-system
Pro/Engineer´s CAM-system fungerar bra, det är stabilt och driftsäkert. När EdgeCAM 
provades var det ostabilt och kraschade ibland, detta kunde bero på installationen hos 
Kamfab. Hos Structo fungerade programmet bra enligt produktionsteknikerna Mats
Lundberg och Lasse Jussila.

När det gäller användarvänligheten i Pro/Engineer så kunde den vara bättre. Det finns 
många parametrar att ställa in, det är dock krångligt att få dem som man vill och de är lite 
dåligt beskrivna. I EdgeCAM är detta lättare att förstå då parametrarna är beskrivna med 
hjälp av bilder och animationer.

En fördel med Pro/Engineer är kopplingen mellan CAD-delen och CAM-delen. Ändrar 
man CAD-modellen följer denna ändring automatiskt med till CAM-delen. Om man har 
ett separat CAM-system kan man mista kopplingen mellan CAD och CAM.
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Kostnaderna för de olika systemen kan ses i tabell 1. Priserna på EdgeCAM är olika 
beroende på vilken version av systemet man väljer, men priserna i tabellen gäller för 
EdgeCAM Production. Postprocessorpriserna är exempel på specialskrivna. [7]
Pro/Engineer´s priser är beräknade för både CAD-delen och CAM-delen. Prisexemplen 
på postprocessorerna till Pro/Engineer är för färdiga postprocessorer, kostnaden för 
specialskrivna är ungefär 7000 kr/maskinaxel. [8]

Tabell 1. Kostnader för CAM-system
Kostnader EdgeCAM Pro/Engineer
Grundinvestering 85000 kr 111000 kr
Licensavgift 13680 kr/år 25530 kr/år
Support Ingår i licensavgift Ingår i licensavgift
Utbildning 11100 kr/person (tre dagars 

grundutbildning)
16500 kr/person (fem 
dagars grundutbildning)

Postprocessor 2-axlig svarv 5000 kr
3-axlig fräs 8000 kr

3-axlig 15000 kr
5-axlig 25000 kr
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4 Diskussion
Pro/Engineer är kraftfullt då det finns oerhört många inställningar och justeringar att 
tillgå. Samtidigt är det ganska komplext och det tar tid att lära sig. Ett problem med att 
använda Pro/Engineer som CAM-program är att det krävs att beredaren har
grundläggande kunskaper i programmets CAD-del. Pga. detta så använder många företag 
bl.a. EdgeCAM som är ett rent CAM-system. Man behöver inte kunna rita CAD-
modeller utan dessa plockas bara in. Dessutom kan man på ett enkelt sätt hämta in 3d-
modeller av verktyg och verktygshållare från till exempel Sandvik Coromant.
Detta går tack vare att de har ett samarbete med EdgeCAM.

Enligt Giorgos Nikoleris, universitetslektor på Lunds Tekniska Högskola, kostar en 
postprocessor till en 5-axlig maskin runt 30 000 kr. Priset gäller för Pro/Engineer, till
andra CAM-system kan det bli dyrare. [4]

Vid test av den egenutvecklade postprocessorn visade det sig att den fungerar tämligen 
bra vid 3-axlig bearbetning se bilaga 3 och 4 för CL-data och NC-kod. Däremot blir det 
problem vid 5-axlig bearbetning då vinkelvridningen B inte är konstant. Det borde den 
vara enligt de inställningar som gjordes. I CL-filen är lutningen konstant vilket kan ses 
nedan.

GOTO / 958.8712081028, 0.0000000000, 200.1519224699,  $
0.1736481777, 0.0000000000, 0.9848077530
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 37.4306002806, 200.2507924826,  $
0.1736481777, -0.1391971200, 0.9749207517

De understrukna värdena är i följd i, j och k. Dessa värden utgör en riktningsvektor för 
orientering av verktyget. Det första värdet, i, är konstant under bearbetningen och 
motsvarar den bestämda lutningsvinkeln. Alltså är CL-filen korrekt och följaktligen 
ligger problemet i postprocessorn. Transformeringen från lutning på vektorform till 
vinkelvridning i grader fungerar inte som den ska.

Den egenutvecklade postprocessorn som bygger på SS-ISO 6983/1-programmering 
skiljer sig från Heidenhain´s ”ISO-kod”. Detta får bland annat tillföljd att en del G-koder 
och M-koder har olika betydelser. Borrcyklerna ser helt olika ut, se jämförelsen nedan för
början av en borrcykel i Heidenhain ”ISO-kod” och en i SS-ISO 6983/1-programmering.
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Heidenhain ”ISO-kod” [5]
N110 G200 DRILLING
Q200 = 15 ;SET-UP CLEARANCE
Q291 = -45 ;DEPTH
Q206 = 100 ;FEED RATE FOR PLUNGING
Q202 = 45 ;PLUNGING DEPTH
Q210 = 0 ;DWELL TIME AT TOP
Q203 = 20 ;SURFACE COORDINATE
Q204 = 15 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q211 = 0.1 ;DWELL TIME AT DEPTH

SS-ISO 6983/1 [2]
N90 G81 X145 Y132.5 R35 Z-25.01 F100;
N95 G80

Enligt ISO 6983/1 definieras borrcykel med G81, X och Y är koordinater för första hålet, 
R=läge för återgångsplan, Z=borrdjup. G80 på raden efter innebär att cykeln upphör. I 
Heidenhain´s ISO-kod är koden G80 en kod för lutning av arbetsplan. Kod för borrcykel 
är G200 och sedan sätts värden för återgångsplan, djup och matning in i Q-parametrar.
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5 Slutsatser
Beredningen av komponenterna fungerade bra i Pro/Engineer, man kunde bearbeta 
komponenterna efter önskemål. Målet att ta fram fungerande program har delvis 
uppnåtts. Problemet var att få fram NC-program som fungerar utan för många ändringar 
av den genererade NC-koden från postprocessorn. Den postprocessor som lånades av 
Giorgos Nikoleris var inte anpassad till FPT34 och därför gav den inte helt rätt kod för 
maskinen. Ett lyckosamt test gjordes ändå, dock var det bara 3-axlig bearbetning. 
Operatören tyckte att programmet var långt, oftast programmerar de med cykler och 
underprogram. För att lyckas helt och hållet krävs det att man köper en skräddarsydd
postprocessor.

I Pro/Engineer´s CAM-del finns möjligheter att göra egna postprocessorer. Detta är dock 
svårt och tidskrävande. Till 3-axliga maskiner går det ganska bra att göra egna 
postprocessorer utifrån en generell, men till 5-axliga krävs det specialskrivna 
postprocessorer. Det går bara göra postprocessorer som genererar ISO-kod.

Till en början sades det att ISO-kod skulle kunna köras i FPT34, men efter läsning av 
styrsystemets manual upptäcktes att detta inte fungerar. Det är för stora skillnader på G-
och M-koder mellan ISO-6983/1 och ”Heidenhain ISO”. På grund av detta så kunde man 
inte göra någon postprocessor till FPT34 eftersom den har Heidenhain kod. Till 
karusellsvarven gick det inte göra en postprocessor, det berodde på maskinens 
komplexitet och framförallt bristen av kunskap att göra postprocessorer. Det fanns heller 
ingen möjlighet att låna.

En fördel med att använda CAM är att man kan simulera verktygsvägar. Genom detta kan 
man se om verktyget krockar och det möjliggör också optimering av verktygsvägar. 
CAM är en förutsättning för att kunna köra 5-axlig bearbetning beroende på att det är 
väldigt svårt att beräkna koordinater för verktygsbanor på krökta ytor. Detta leder till en 
säkrare och snabbare programmering.

Idag är det en hel del väntetid i fräsverket FPT34 detta beror delvis på att program inte 
finns färdiga. Denna väntetid skulle reduceras eller till och med elimineras med hjälp av 
CAM. Ett annat problem som skulle kunna minskas är felprogrammering, som är en stor 
del av de kvalitetsfel som förekommer vid skärande bearbetning. Detta är exempel på 
effektiviseringar som CAM kan skapa. Behovet av CAM för 5-axlig simultan bearbetning 
är inte stort, detta beror på att de nästan aldrig kör produkter som kräver det. Däremot så 
arbetar de ofta i flera olika plan, såkallad 5-axlig indexerad körning. Detta görs för att 
minimera antalet uppspänningar. [1]

Som ett alternativ till Pro/Engineer testades EdgeCAM. Denna bedömning var svår att 
utföra beroende på bristen av erfarenhet och utbildning i EdgeCAM. Därför baseras 
bedömningen på det studiebesök som gjordes på Structo. Där användes systemet fullt ut 
på nästan alla maskiner och fungerar bra. De produktionstekniker som arbetar i 
programmet är nöjda och tycker att det är lättarbetat. Det är sällan de får göra några 
ändringar i de program som genererats.
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Både beredaren och operatören bör ha kunskap i CAM-system men det är framförallt 
beredaren som tar fram program. Operatören provkör programmen i maskinen och gör 
eventuella justeringar.

Att bygga upp maskin- och verktygsbibliotek innebär ganska mycket jobb, men när det 
väl är gjort så är det enkelt och smidigt att hämta in maskin och verktyg när man bereder.
Om man även använder sig av ett materialbibliotek kan man få automatisk beräkning av 
skärdata. Det blir också enklare att välja verktyg och skärvätska.

Catiafiler kan importeras till Pro/Engineer. Det enklaste sättet sker via neutralformaten 
STEP eller IGES. STEP är standardiserat enligt ISO. EdgeCAM har stöd för de flesta 
filformaten på marknaden, filer kan öppnas direkt utan någon konvertering.
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6 Tackord
Vi vill tacka Metso Kamfab för möjligheten att få göra examensarbetet hos dem och att vi 
fick tillgång till en kontorsplats. Tack till all personal som har varit behjälplig, framförallt 
vår handledare Kenneth Lindqvist och inte minst Örjan Lippel.

Ett stort tack till vår handledare på Karlstad Universitet, Lennart Berglund som har gett 
oss tips och råd i olika frågor.

Tack till PTC för lån av programvara och support. Ett extra stort tack till Giorgos 
Nikoleris på Mellon Technology AB för lån av postprocessor.
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Bilagor

Bilaga 1, Flödesschema, FPT 34, fräsverk
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Bilaga 2, Utdrag ur ISO-6983/1, M-koder
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Bilaga 3, Utdrag ur ISO-6983/1, G-koder
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Bilaga 4, Översättning NC-kod, CL-data 

=  TMARK/--
N  SEQNO/--
G00  RAPID, GOTO/-- , Motion Commands
G01  GOTO/--, Linear motion commands
G02  ARCMOV/--, Circular motion commands CLW
G03  ARCMOV/--, Circular motion commands CCLW
G04  DELAY/--
G17  XY circular motion; CUTCOM/--,XYPLAN
G18  ZX circular motions; CUTCOM/--,ZXPLAN
G19  YZ circular motions; CUTCOM/--,YZPLAN
G40  CUTCOM/OFF
G41  CUTCOM/LEFT
G42  CUTCOM/RIGHT
G80  CYCLE/OFF
G81  CYCLE/DRILL,--
G82  CYCLE/FACE,--
G83   CYCLE/DEEP,--
G84  CYCLE/TAP,--
G85  CYCLE/BORE,--
G86  CYCLE/MILL,--
G87  CYCLE/THRU,--
G88  CYCLE/REAM,--
G90  MODE/90, MODE/INCR,OFF
G91  MODE/91. MODE/INCR
G92  SET/START--
G93  MODE/INVERS,ON
G94  FEDRAT/--,IPM
XYZ  GOTO/--, Motion commands
ABC  GOTO/--, Motion commands
IJK  ARCMOV/--, Circular motion
F  FEDRAT/--
S  SPINDL/--
T  LOADTL/--;SELECTL/--
B  ROTABL/--
D  CUTCOM/--
H  LOADTL/--;SELECT/--;CUTCOM/ZAXIS,--
M00  STOP
M01  OPSTOP
M02  END
M03  SPINDL/--,CLW
M04  SPINDL/--,CCLW
M05  SPINDL/OFF
M06  LOADTL/--
M07  COOLNT/MIST
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M08  COOLNT/FLOOD
M09  COOLNT/OFF
M19  SPINDL/LOCK
M30  REWIND/--
M41  SPINDL/--,RANGE,1
M42  SPINDL/--,RANGE,2
M43  SPINDL/--,RANGE,3
M50  FEDRAT/LOCK,OFF
M51  FEDRAT/LOCK,ON
/  OPSKIP/--, Block delete
>>>>  LEADER/--, Spaces
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Bilaga 5, CL-fil för 3-axlig bearbetning

REMARK *          PRO/CLFILE  VERSION WILDFIRE 3.0 - M060
REMARK -> MFGNO / TEST
REMARK -> FEATNO / 22
REMARK MACHID=MACHIN / UNCX01, 3
REMARK -> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / MM
LOADTL / 1,  OSETNO,  1
REMARK -> CUTTER / 50.000000

CAMERA/ 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $

0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 2000.000000,  CLW
RAPID
GOTO / 0.0000000000, -100.0000000000, 100.0000000000
RAPID
GOTO / 275.0000000000, -30.0000000000, 20.0000000000
RAPID
GOTO / 275.0000000000, -30.0000000000, -10.0000000000
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / 275.0000000000, -30.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 275.0000000000, 280.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 300.0000000000, 280.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 300.0000000000, -30.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 325.0000000000, -30.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 325.0000000000, 280.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 350.0000000000, 280.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 350.0000000000, -30.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 375.0000000000, -30.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 375.0000000000, 280.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 400.0000000000, 280.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 400.0000000000, -30.0000000000, -20.0000000000
GOTO / 400.0000000000, -30.0000000000, 20.0000000000
RAPID
GOTO / 0.0000000000, -100.0000000000, 100.0000000000
SPINDL / OFF
REMARK -> END /
REMARK -> FEATNO / 33
LOADTL / 2,  OSETNO,  2
REMARK -> CUTTER / 20.000000

CAMERA/ 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000

SPINDL / RPM, 1000.000000,  CLW
COOLNT / ON
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RAPID
GOTO / 0.0000000000, -100.0000000000, 100.0000000000
RAPID
GOTO / 40.0000000000, 40.0000000000, 20.0000000000
CYCLE / DRILL, DEPTH, 106.008606, MMPM, 200.000000, CLEAR, 10.000000
GOTO / 40.0000000000, 40.0000000000, 0.0000000000
GOTO / 140.0000000000, 40.0000000000, 0.0000000000
GOTO / 140.0000000000, 140.0000000000, 0.0000000000
GOTO / 40.0000000000, 140.0000000000, 0.0000000000
CYCLE / OFF
RAPID
GOTO / 40.0000000000, 140.0000000000, 20.0000000000
RAPID
GOTO / 0.0000000000, -100.0000000000, 100.0000000000
COOLNT / OFF
SPINDL / OFF
REMARK -> END /
FINI
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Bilaga 6, Genererad NC-kod för 3-axlig bearbetning

%;
N10  G71 G90 G94 G17;
N20 G54;
N30 T1 M6;
N40 S2000 M3;
N50 G0 G43 Z100 H1;
N60 X0 Y-100;
N70 X275 Y-30;
N80 Z20;
N90 Z-10;
N100 G1 Z-20 F500;
N110 Y280;
N120 X300;
N130 Y-30;
N140 X325;
N150 Y280;
N160 X350;
N170 Y-30;
N180 X375;
N190 Y280;
N200 X400;
N210 Y-30;
N220 Z20;
N230 G0 Z100;
N240 X0 Y-100;
N250 M5;
N260 T2 M6;
N270 S1000 M3;
N280 M8;
N290 G0 G43 Z100 H2;
N300 X40 Y40;
N310 Z20;
N320 G81 X40 Y40 R10 Z-106.01 F200;
N330 X140;
N340 Y140;
N350 X40;
N360 G80;
N370 G0 Z20;
N380 Z100;
N390 X0 Y-100;
N400 M9;
N410 M5;
N420 M30;
%;
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Bilaga 7, CL-fil för krökt yta, 5-axlig bearbetning

REMARK *          PRO/CLFILE  VERSION WILDFIRE 2.0 - M070
REMARK -> MFGNO / MFG0001
REMARK -> FEATNO / 22
REMARK MACHID=MACHIN / UNCX01, 3
REMARK -> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / MM
LOADTL / 1,  OSETNO,  1
REMARK -> CUTTER / 100.000000

CAMERA/ 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000

MULTAX / ON
SPINDL / RPM, 2000.000000,  CLW
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 0.0000000000, 200.0000000000,  $
0.1736481777, 0.0000000000, 0.9848077530
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 0.0000000000, 16.9459271067,  $
0.1736481777, 0.0000000000, 0.9848077530
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 0.0000000000, 7.0978495766,  $
0.1736481777, 0.0000000000, 0.9848077530
GOTO / 958.8712081028, 0.0000000000, 7.0978495766,  $
0.1736481777, 0.0000000000, 0.9848077530
GOTO / 958.8712081028, 0.0000000000, 200.1519224699,  $
0.1736481777, 0.0000000000, 0.9848077530
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 37.4306002806, 200.2507924826,  $
0.1736481777, -0.1391971200, 0.9749207517
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 37.4306002806, 19.6045768873,  $
0.1736481777, -0.1391971200, 0.9749207517
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 38.8225714807, 9.8553693699,  $
0.1736481777, -0.1391971200, 0.9749207517
GOTO / 958.8712081028, 38.8225714807, 9.8553693699,  $
0.1736481777, -0.1391971200, 0.9749207517
GOTO / 958.8712081028, 38.8225714807, 200.2507924826,  $
0.1736481777, -0.1391971200, 0.9749207517
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 74.1096297264, 200.5454173050,  $
0.1736481777, -0.2755992943, 0.9454582695
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 74.1096297264, 27.5271430717,  $
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0.1736481777, -0.2755992943, 0.9454582695
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 76.8656226695, 18.0725603767,  $
0.1736481777, -0.2755992943, 0.9454582695
GOTO / 958.8712081028, 76.8656226695, 18.0725603767,  $
0.1736481777, -0.2755992943, 0.9454582695
GOTO / 958.8712081028, 76.8656226695, 200.5454173050,  $
0.1736481777, -0.2755992943, 0.9454582695
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 109.3006083294, 201.0298811510,  $
0.1736481777, -0.4064676970, 0.8970118849
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 109.3006083294, 40.5545480699,  $
0.1736481777, -0.4064676970, 0.8970118849
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 113.3652852998, 31.5844292209,  $
0.1736481777, -0.4064676970, 0.8970118849
GOTO / 958.8712081028, 113.3652852998, 31.5844292209,  $
0.1736481777, -0.4064676970, 0.8970118849
GOTO / 958.8712081028, 113.3652852998, 201.0298811510,  $
0.1736481777, -0.4064676970, 0.8970118849
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 142.2969347269, 201.6944564475,  $
0.1736481777, -0.5291746152, 0.8305543552
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 142.2969347269, 58.4252139862,  $
0.1736481777, -0.5291746152, 0.8305543552
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 147.5886808789, 50.1196704338,  $
0.1736481777, -0.5291746152, 0.8305543552
GOTO / 958.8712081028, 147.5886808789, 50.1196704338,  $
0.1736481777, -0.5291746152, 0.8305543552
GOTO / 958.8712081028, 147.5886808789, 201.6944564475,  $
0.1736481777, -0.5291746152, 0.8305543552
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 172.4360740839, 202.5257991551,  $
0.1736481777, -0.6412562107, 0.7474200845
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 172.4360740839, 80.7803148548,  $
0.1736481777, -0.6412562107, 0.7474200845
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 178.8486361904, 73.3061140100, $
0.1736481777, -0.6412562107, 0.7474200845
GOTO / 958.8712081028, 178.8486361904, 73.3061140100,  $
0.1736481777, -0.6412562107, 0.7474200845
GOTO / 958.8712081028, 178.8486361904, 202.5257991551,  $
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0.1736481777, -0.6412562107, 0.7474200845
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 199.1128611623, 203.5072167033,  $
0.1736481777, -0.7404619916, 0.6492783297
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 199.1128611623, 107.1709815231,  $
0.1736481777, -0.7404619916, 0.6492783297
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 206.5174810784, 100.6781982265,  $
0.1736481777, -0.7404619916, 0.6492783297
GOTO / 958.8712081028, 206.5174810784, 100.6781982265,  $
0.1736481777, -0.7404619916, 0.6492783297
GOTO / 958.8712081028, 206.5174810784, 203.5072167033,  $
0.1736481777, -0.7404619916, 0.6492783297
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 221.7916514631, 204.6190031616,  $
0.1736481777, -0.8248000004, 0.5380996838
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 221.7916514631, 137.0673145177,  $
0.1736481777, -0.8248000004, 0.5380996838
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 230.0396514670, 131.6863176793,  $
0.1736481777, -0.8248000004, 0.5380996838
GOTO / 958.8712081028, 230.0396514670, 131.6863176793,  $
0.1736481777, -0.8248000004, 0.5380996838
GOTO / 958.8712081028, 230.0396514670, 204.6190031616, $
0.1736481777, -0.8248000004, 0.5380996838
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 240.0170764579, 205.8388349159,  $
0.1736481777, -0.8925768100, 0.4161165084
RAPID
GOTO / -39.3923101205, 240.0170764579, 169.8690239211,  $
0.1736481777, -0.8925768100, 0.4161165084
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 248.9428445583, 165.7078588369,  $
0.1736481777, -0.8925768100, 0.4161165084
GOTO / 958.8712081028, 248.9428445583, 165.7078588369,  $
0.1736481777, -0.8925768100, 0.4161165084
GOTO / 958.8712081028, 248.9428445583, 205.8388349159,  $
0.1736481777, -0.8925768100, 0.4161165084
RAPID
GOTO / -38.0404871903, 246.0865102052, 207.1422189053,  $
0.1736481777, -0.9424315267, 0.2857781095
FEDRAT / 500.000000,  MMPM
GOTO / -41.1287918972, 262.8475022232, 202.0597015276,  $
0.1736481777, -0.9424315267, 0.2857781095
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GOTO / 958.8712081028, 262.8475022232, 202.0597015276,  $
0.1736481777, -0.9424315267, 0.2857781095
SPINDL / OFF
REMARK -> END /
FINI 
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Bilaga 8, NC-kod för krökt yta, 5-axlig bearbetning

%;
N10 G71 G90 G94 G17;
N20 G54;
N30 T1 M6;
N40 S2000 M3;
N50 G0 G43 Z200 H1;
N60 X-39.39 Y0 B-10 A90;
N70 Z16.95;
N80 G1 X-41.13 Z7.1 F500;
N90 X958.87;
N100 Z200.15;
N110 G0 Z200.25;
N120 X-39.39 Y37.43 B-10.1 A82;
N130 Z19.6;
N140 G1 X-41.13 Y38.82 Z9.86 F500;
N150 X958.87;
N160 Z200.25;
N170 G0 Z200.55;
N180 X-39.39 Y74.11 B-10.4 A74;
N190 Z27.53;
N200 G1 X-41.13 Y76.87 Z18.07 F500;
N210 X958.87;
N220 Z200.55;
N230 G0 Z201.03;
N240 X-39.39 Y109.3 B-11 A66;
N250 Z40.55;
N260 G1 X-41.13 Y113.37 Z31.58 F500;
N270 X958.87;
N280 Z201.03;
N290 G0 Z201.69;
N300 X-39.39 Y142.3 B-11.8 A58.1;
N310 Z58.43;
N320 G1 X-41.13 Y147.59 Z50.12 F500;
N330 X958.87;
N340 Z201.69;
N350 G0 Z202.53;
N360 X-39.39 Y172.44 B-13.1 A50.1;
N370 Z80.78;
N380 G1 X-41.13 Y178.85 Z73.31 F500;
N390 X958.87;
N400 Z202.53;
N410 G0 Z203.51;
N420 X-39.39 Y199.11 B-15 A42.2;
N430 Z107.17;
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N440 G1 X-41.13 Y206.52 Z100.68 F500;
N450 X958.87;
N460 Z203.51;
N470 G0 Z204.62;
N480 X-39.39 Y221.79 B-17.9 A34.4;
N490 Z137.07;
N500 G1 X-41.13 Y230.04 Z131.69 F500;
N510 X958.87;
N520 Z204.62;
N530 G0 Z205.84;
N540 X-39.39 Y240.02 B-22.7 A26.8;
N550 Z169.87;
N560 G1 X-41.13 Y248.94 Z165.71 F500;
N570 X958.87;
N580 Z205.84;
N590 G0 Z207.14;
N600 X-38.04 Y246.09 B-31.3 A19.5;
N610 G1 X-41.13 Y262.85 Z202.06 F500;
N620 X958.87;
N630 M5;
N640 M30;
%;
;
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Bilaga 9, Uppspänning av tråget
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Bilaga 10, Uppspänning av pelare
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Bilaga 11, Uppspänning av kikhuset
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Bilaga 12, Uppspänd detalj till verktygsväxlare


