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1. Inledande del  

1.1 Sammanfattning på svenska  
Detta examensarbete går ut på att man skall ta fram en fungerande metod till att göra 
en ”smart” CAD-modell utav gängtappar. Med detta menas att i modellen skall man 
kunna välja vilken sorts tapp man vill ha och sedan skall programmet ta fram den 
valda modellen. Den skall senare kunna appliceras i ett CAM-program som ett 
fungerande verktyg. Man utför detta arbete åt ett företag som heter Sandvik Coromant 
som ingår i Sandvik- koncernen.  
Projektet kommer att utföras med (KBE) för att kunna underlätta ändringar av 
konfigurationer och man kommer behöva använda sig av Computer Aided Design 
(CAD) program. Man skall även följa ISO-standard 13399. 
Detta projekt skulle utförts i CAD-systemet Siemens NX och man skulle få tillgång 
till en licens av Sandvik, men de gick inte att lösa. Så man fick lösa problemet i Catia 
V5.  
 
 
 

1.2 Abstract  
This thesis are based upon that we shall develop a method for a “smart” CAD-
model for taps, this model will make you able to choose a specific tap in a 
parameter, then the program will construct the tap automatically for you. This 
model shall be compatible with another CAM-program so you will be able to 
insert the chosen module configuration and then use it as a tool for the CAM- 
processing. We are doing this thesis on behalf of Sandvik Coromant who is 
included in the Sandvik-concern.     
The project will be constructed with (KBE) wish will make it easier to make 
changes of the configurations and we will also use Computer Aided Design 
(CAD) program for modeling the models. We will follow the ISO-Standard 1339. 
This project should have been done in Siemens NX that would be provided by 
Sandvik Coromant but they were not able to provide us with any license, so we 
were forced to do it in Catia V5. 
 
 
 
 
 
 



 

1.3 Förord eller tillkännagivanden 
Vi har under detta projekt lärt oss väldigt mycket om hur det saker och ting går till ute 
i arbetslivet. Vi är mycket nöjda med hur detta examenarbete har genomförts fast man 
har haft våra motgångar. Man riktar ett tack till vår kontakt person på Sandvik 
Coromant, Erik Fahlén samt vår handledare på skolan, Håkan Petersson.  
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2. Inledning  

2.1 Bakgrund och relaterat tidigare arbete.  
I den här rapporten visas examensarbete för André Larsson och Tobias 
Edenström, på 7,5 hp på Cad-teknikerprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 
Projektet har gett oss möjligheten att tillämpa de kunskaper som högskolan har 
bidragit med under vår utbildning. 
Projektet har utförts tillsammans med Sandvik Coromant, Halmstad.  
Gruppen har tagit del av ett gammalt examensarbete som handlade om 
parametrisering av ett lyftok (Marcus Cedergren & Bo Nilsson, 
PARAMETRISERING AV LYFTOK, 2012). Projektet liknar vårt till en viss del så 
man använde oss av deras BoMarc-metod. Har även läst några artiklar om en 
metod som kallas MOKA (W. Skarka / Engineering Applications of Artificial 
Intelligence 20 (2007) (Marcus Sandberg / Knowledge Based Engineering-In 
Product Development, (2003:05).       
 

2.2. Frågeställning och metodbeskrivning  
Syftet är att skapa en metod med KBE där man kan gå in och välja en 
konfiguration så man får upp den i 3D som sedan sparas ner till stp.fil och även 
generera en ritning över den valda konfigurationen så kan man skicka dessa filer 
till kunden som har begärt efter de konfigurationerna. Det ska också vara lätt för 
en konstruktör att kunna lägga till nya konfigurationer i metoden för att fortsätta 
bygga vidare på metoden. 
 
Frågeställning till projektet som det skall besvara: 
 

1. Vilken metodik skall användas för att vår modell skall vara så enkel som 

möjligt att använda och att kunna lägga till konfigurationer? 

2. Innerhåller Catia alla nödvändiga funktioner för vårt projekt? 

3. Kan projektet implanteras i NX?  
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2.3 Avgränsningar  
Avgränsningar som definierar projektet är bara av en sorts gängtappar, dessa 
används i Excel och det är EX00, M2-M64. Erik gav gruppen detta Excel-
dokument med dessa konfigurationer så behöver man bara bygga upp en 
fungerande modell runt Excel dokumentet. Sandvik använder NX som CAD-
system och målet är att få det fungerande i NX men det är inget man hinner göra, 
så Erik sade till gruppen att lösa det i Catia V5 så kan Sandvik se hur man skulle 
kunna lösa problemet och sedan implantera till NX. 
      

2.4 Syfte 
Syftet med detta projekt är att man skall automatisera ett konstruktionsarbete för 
att kunna spara tid.  
 
I dagens läge så har Sandvik olika modellparter för olika gängtappar så när en 
konstruktör ska in och hämta en viss konfiguration för en gängtapp så måste man 
leta upp rätt part först, sen göra ändringar till just den konfigurationen som är sökt 
efter. Detta tar lång tid och detta skall man försöka att förbättra med en metod 
som innefattar KBE.  
 

2.5 Mål 
Efter examensarbetet är färdigt ska det finnas en metod som ska gå att 
implementera och följa kraven satta av Sandvik Coromant. Men de kommer inte 
kunna gå för i och med att man får utföra problemlösningen i Catia V5. Men det 
är en start på vägen till det slutgiltiga målet att få det fungerande i NX.  
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Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant är ett världsledande företags leverantör av verktyg, 
verktygslösningar och know-how till metallbearbetningsindustri. De har 8 000 
anställda och finns representerat i 130 länder. Sandvik utbildar runt 30000 
personer varje år med för att utveckla industri personal till att bli så bra som 
möjligt inom deras arbetsområde. Har distributionscentraler i Europa, Asien och 
USA. 
Inom Sandvik så forskar de också för att ständigt kunna utvecklas och för att få 
mer kompetens som ökar produktiviteten. Forskning leder inte enbart till nya 
produkter, lösningar och mer effektiva applikationer. Sandvik sätter också nya 
standarder. ISO-standard 26623 för verktygshållarsystem är ett resultat av deras 
FoU. Likaså ISO-skären och ISO-standard 13399 för enklare datautbyte för 
skärverktyg mellan olika system, som t.ex. CAD, CAM, CAE och PDM/EDM. 
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3. Metod 

 

 

1. Nulägesbeskrivning 
Projektets omfattning diskuteras i samordning med alla inblandade. 
 

2. Vision & Mål 
Ett syfte och ett mål med hela projektet diskuteras fram och ett schema 
fastställs. 

 
3. Sammansättning 

Kunskap, projektdefinition och utbildning sammanfogas och projektet 
skapas. 
 

4. Uppföljning 
En diskussion om projektet i helhet med fokus på genomförande och 
upplägg genomförs. 
 

5. Dokumentation 
Rapport och presentationer skapas. 
 

6. Redovisning 
Projektet presenteras för t.ex. företag, lärosäte och de som varit 
involverade i projektet. 

Nulägesbeskrivning 

Vision & Mål 

Sammansättning 

Uppföljning 

Dokumentation 

Redovisning 

BoMarc 
Metoden 
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3.1 Projektets Metoder 
 Projektet styrs av två följande saker. 

1. BoMarc Metoden 
2. Knowledge Based Engineering (KBE) 

 
BoMarc metoden valdes för att det fanns ett gammalt examensarbete från 2012, 
de hade skapat denna metod och den passade väldigt bra in på vårt projekt. De 
hade också haft ett examensarbete som var att utveckla en produkt med hjälp av 
KBE i Cad-systemet, Autodesk Inventor. Projektet skulle vara gjort i CAD-
systemet, NX. Men Sandvik kunde inte tillhanda hålla en licens i NX till detta 
projekt, för att man behövde vara anställd på Sandvik för att få tillgång till en 
licens. Men gruppen löste det genom att arbeta i Catia V5 som man har studerat 
under sin studieperiod på Halmstad högskola. 
 
Varför KBE används är för att man kan skapa så många olika konfigurationer i en 
enda modell som styrs av ett Excel dokument. KBE är en arbetsmetod där man 
använder sig av styrande parametrar på måttsätning i modellen som gör att den 
kan ändras. Detta leder till en smartare Cad-modell och sparar där med tid med 
när man skall ändra modellen. När man ska lägga till en ny konfiguration i 
modellen så behöver man bara öppna Excel dokumentet skriva in värden och 
spara ner dokumentet. Sen öppna upp CAD-programmet kontrollera att de funka, 
och funkar det så har du snabbt lagt till en ny konfiguration. Hade man gjort detta 
utan KBE så hade man fått skapa massa olika modeller i en stor Assembly 
(Sammanställning) i Cad det skulle krävas mycket mer tid och tar längre tid att 
ändra modeller. Men den som gör ändringar i modell som är byggd med KBE 
måste ha kunskap inom KBE området för att förstå hur man använder det. Men att 
använda vår konfiguration eller andra KBE-filer kan användas av dem som bara 
har god vana med Cad.    
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4. Genomförande  

4.1  Kravspecifikation  
1. 2D i dxf-format 
2. 3D-modeller i stp-format 
3. Parametrarna ska så långt som möjligt följa ISO 13399 och övriga 

parametrar ska följa SMS standardiserade design parametrar. 
4. Ska följa Correct Ways (Regler för design internt på Sandvik Coromant) 
5. Dokumentation av den valda metoden (gärna på engelska)  

 
 
 

4.2 Idégenerering  
Då detta projekt är ganska restriktivt på grund av att det skall tillämpas i ett 
program, men gruppen har lyckats komma fram till tre olika alternativ på hur man 
skulle kunna lösa detta problem.  
 

• Första idén var att skapa ett biliotek i Cad. Då skapar man en modell med 

ett Excel dokument sen lägger man in det i ett Catia bibliotek.   

• Andra idén är att man skapar parametrar som skall styra modellen men 

inte vara kopplad till något Excel. Så parameterna är alltså fria, man skriva 

in vilket värde man vill i dem. Man kan lägga in värden i parametern som 

man välja mellan också.  

• Tredje idén är att skapa det med hjälp av KBE, de vill säga med 

parameterar, Excel, rules, reaction och macros. 

 

 

 K1 K2 K3 K4 K5 Korrektionsfaktor Poäng Viktfaktor 
K1 0 1 0 0 2 1 4 16 % 
 K2 -1 0 0 2 3 4 16 % 

 K3 0 2 2 5 9 36 % 
 K4 -2 2 7 7 28 % 

 K5 -8 9 1 4 % 
Summa 25 100 % 
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6. Presentation av utfört arbete, resultat och analys  

6.1 Så fungerar vår konfiguration av gängtapp modell. 
1. Konstruktör går in Catia öppnar upp modellen. 

2. När man fått upp modellen så tittar man i trädet och letar upp 

Configuration parametern.(Bild.1) 

3. Dubbelklicka på Configuration så får man upp alla konfigurationer som 

finns i det Excel dokumentet man har skapat för denna modell.(Bild.2) 

4. Konstruktören väljer den gängtapp som man vill generar ut till stp-fil 

och en ritning på den valda modellen.  

5. När man har valt tryck ”Apply” sedan ”Ok”. 

6. Gängtappen kommer upp som i Catia och ett macro sätts igång 

automatiskt direkt.  

7. Det kommer upp en ruta där konstruktören ska välja var man vill spara 

filerna som skall genereras. Ritning till den valda 3D-modellen 

uppdateras automatisk. (Bild.3) 

8. När man har valt det så sparas det en stp-fil och dxf-fil (Bild.4) 

En manual är bifogad både på svenska och engelska 
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Bild.1 

Bild.4 

Bild.3 

Bild.2 
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6.2  Arbetets genomförande  
Testade först att gör ett bibliotek men märkte rätt fort att de inte skulle fungera så 
bra, som det var tänkt när det kommer till att kunna lägga till konfigurationer eller 
att användbarheten av den är inte så enkel som möjligt.  
Så testade då andra idén och den fungerade ganska bra men då blev det istället att 
den som skulle skapa en konfiguration måste veta vilken konfiguration som 
passade till vad. Alltså måste konstruktören veta att måtten passar tillsammans. 
T.ex. man kan inte ha en M2 gänga med ett skaft som har en diameter på 30mm 
detta skulle vara onödigt stort. 

Byggde vidare på andra idén och kom fram med den tredje. Då byggdes ett Excel 
dokument som innehöll fördefinierade mått på de olika parametrar man behövde 
till sin modell. Det skapades rules på modellen för hur den skulle se ut när vissa 
mått angavs till ett visst värde. Man skapade macros också så att modellen sparas 
automatisk, både som stp-fil och dxf-fil, när man har valt en ny modell ur 
”Configuration” parametern.  

6.3 Resultat  
För att uppnå ett resultat i projekt så har gruppen fått ta hjälp av metoden KBE, 
programmen Catia V5 och Excel. För att får reda på hur man skall rita upp 
modellen i CAD så har gruppen följt Correct Ways som Erik Fahlén på Sandvik 
Coromant tog fram till projektet och även en hel del andra dokument som hjälpte 
gruppen att förstå hur man skulle koppla de olika parameterna. ISO-standarden, 
ISO 13399, Skärande verktyg – representation och utbyte av data (URL: 
http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/knowledge/general-information/iso-
13399/pages/default.aspx (2014-05-13) har även följts. Den har utvecklats av 
Sandvik Coromant i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 
franska Cetim och andra aktörer inom sektorn för skärande bearbetning. Med 
denna standard görs det möjligt att importera information direkt till en simulering 
i PLM, CAD,CAM, CNC. 
Man har i detta projekt jobbat med 40st olika storlekar av en sorts gängtapp. Men 
det finns många fler konfigurationer av andra sorters gängtappar men det är inte 
nödvändigt för oss att jobba med så många. Då man bara kan ta fram en metod 
som fungera i Catia V5, för att se hur de skulle kunna se ut i NX.  
Konfigurationsmetoden är då byggd med hjälp av ett Excel dokument, KBE i 
Catia V5 och parametrar från Sandviks ISO-13399. När man då vill hämta en 
”EX00M64” gängtapp, så går man in via parametern ”Configuration” letar upp 
”EX00M64” bland raderna och väljer raden med den konfiguration och trycker 
”Apply”. När den har valts så uppdateras 3D-modellen och ritningen. Samtidigt så 
startas ett macro som man skapade, då kommer man få välja var man vill spara 
ner den valda konfigurationen. Efter man har valt plats att spara den så exporteras 
en stp-fil och en dxf-fil på av valda gängtappen till den plats som valts.   
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6.4 Utvärdering  
Vi är nöjda med vårt arbete, vi känner att vi har uppnått det företaget ville ha ut av 
oss. Det vi känner har varit tråkigt är att man inte fick chansen att försöka utföra 
arbetet i företagets CAD-system som var Siemens NX 6.0. Vi tycker det hade 
varit bra att få chansen att testa på ett nytt system och även att det skulle varit mer 
vinnande för företaget med, då de skulle ha kunnat använda sig av filen på 
engång. Men i nuläget så kommer de vara tvungna att implementera vår modell 
som vi har skapat i CATIA V5 till NX 6.0. Förhoppningsvis så kommer detta att 
fungera bra då vi har försökt att inte använda oss av funktioner som bara i finns 
CATIA. Vi känner att vi har lärt sig väldigt mycket på denna korta tid, som t.ex. 
att det inte är bara att ”cadda” fritt utan att man är tvungen att följa en speciell 
mall som företaget har lagt upp. Detta för att det skall underlätta om det kommer 
någon annan konstruktör som skall ta över ditt arbete.    
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7. Avslutning  

7.1  Diskussion, slutsatser samt återkoppling till frågeställning  
Vi har läst W. Skarka / Engineering Applications of Artificial Intelligence 20 
(2007) samt Marcus Sandberg / Knowledge Based Engineering-In Product 
Development, (2003:05), och har diskuterat dessa artiklar. 

Början av 1980-talet kom det ett CAD-system som hete ICAD (Intelligent 
Computer Aided Design) och det var det första CAD-program för KBE 
applikationer. Men det stora steget med att börja använda KBE inom CAD kom i 
början 1990-talet efter det man har sett att CAE/CAD/CAM har ett stort 
inflyttande i industrin på 1990-talet. När CAE/CAD/CAM blev integrerad i 
produkt utvecklings processen så har den blivit förbättrad på olika sätt. Ett sätt 
som ökad, blev populär och utnyttjande verktyg var då KBE. Det sa att KBE var 
lika viktigt under 90-talet som det är just idag inom utveckling processen. 
Huvudmålet med att använda KBE är att minska ledtider och kostnader.  
 

 

 

 

 

 

 

Bild.5 KBE-system 

En KBE metod är uppdelad i 6 stycken olika delar (Bild.6). MOKA som är en av 
dessa metoder.  

Denna metod kan behöva ändras lite så att den passar företagets arbetssätt. 
MOKA är en kompatibel metod för att ta fram KBE geometrier. Den har ett 
väldigt klart arbetssätt som gör att det är att följa den. Man börjar med att 
identifiera geometri, efter det förklarar man och gör geometrin. Sedan lägger man 
de nödvändiga relationerna, parametrar och formlerna. Efter att detta är klart så 
paketerar man de hela om man vill med t.ex. ett bibliotek, powercopy eller 
liknade. Det som skiljer MOKA från andra KBE metoder är dess driftsättning den 
är uppdelad i fem olika delar som, den skiljer sig också med att den vill att man 
skall analysera programdomänen, med detta menas att man skall få en överblick 
på hur modellen skall vara uppbyggd och vilka relationer den har (Nicolas Perry, 
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Samar Ammar-Khodja A knowledge engineering method for new product 
development ). MOKA (Methodology and tools Oriented to Knowledge-Based 
Engineering Applications) var förbetalt av ESPRIT och gjorde så att projekt startades i 
januari 1998. Till detta projekt blev följande partners som hjälpte till att utveckla 
metoden: Aerospatiale Matra (prime), British Aerospace, Daimler-Chrysler, PSA Peugeot 
Citroen, Knowledge Technologies International, Decan and Coventry University. Det 
bildades en grupp som än i dag är aktiva och fortsätter att utveckla MOKA. Gruppen 
heter, MOKA Interest Group. (URL: http://www.epistemics.co.uk/Notes/146-0-0.htm 
(2014-05-14) 

 

Bild.6 
 
 
 
  
Som slutsats har vi kommit fram till att en kombination av MOKA metoden, med 
BoMarc metod som några elever för några år sen tog fram till sitt examensarbete 
som är liknande med vårt examensarbete (Marcus Cedergren & Bo Nilsson, 
PARAMETRISERING AV LYFTOK, 2012). Detta gjordes för att som man kan läsa 
innan så kan de vara bra att modifiera MOKA-metoden en aning för att man skall 
få en så effektivt arbetsätt som möjligt. 
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9. Bilagor  

Handbok 

Steg för steg 
1. Välj den tapp som önskas via Excellarket i CAD-programmet 

 
2. Tryck ”Apply”. Välj sedan en destinations mapp. 

 

 
3. Kontrollera att tappen har de rätta värdena. 
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4. Kontrollera också de ny genererade filerna. 

 

Lägga till konfiguration 
1. Gå in i Excellarket och fyll i de nya värdena på en tom rad. 

2. När man är klar sparar man Excel dokumentet. 

3. Går in i Catia V5 så uppdateras Excel dokumentet i Catia med och då kan man 

använda den ny tillagda konfiguration. 
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Djupgående förklaring av uppbyggnad 
1. Fyller i ett Excellark med de kolumner som behövs för att beskriva en tapp. 

2. Går in i CAD-programmet och sätter ut plan som kommer att styra sketchen. 

Planen namnsätts så att de överensstämmer med de namn som är angivana i 

kolumnerna i Excellarket. Man fyller sedan i de specifika värdena för en specifik 

tapp. 

3. Man börjar med att välja ZX-planet som sketchplan, sedan sketchar man upp 

lite snabbt så att de liknar en halv profil utav en tapp. Efter detta kopplar man 

de sträck till de plan de skall följa. 

4. Spetsen utgörs av en egen spets, detta för att denna skall kunna diaktiveras. 

Men den är kopplad på samma sätt med en konstant vinkel på 45 grader. 

5. Parametrar initieras och namnges med samma namn som planen. Planens 

parametrar kopplas sedan med de nyligen skapade parametrarna. De 

parameterar som specificerar diametrar läggs en formel så att planens värden 

blir hälften utav det värdet som står i Excellarket.  

6. En revolve görs på sketcherna så att en solid bildas. 

7. En regel skrivs som säger att när PL = 0 mm (PL står för spetslängd) så kommer 

sketchen som dess revolve vara diaktiverad. Se bild 1 

    

 Bild 1 
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8. En regel skrivs som säger att när L4 = 0mm (L4 specificerar den nedre kanten av 
fasen mellan skaft och midja) skall vara lika med XSG (specificerar höjden för 
den övre kanten av samma fas). Denna regel gör så att man får en 90 graders 
övergång. Regel kan ses på bild 2. 

Bild 2  

  

9. En genomgång av alla konfigurationer görs så att man kan verifiera att allt 
fungerar 

10. Macro skrivs som gör att när man ändrar konfiguration så sparas denna 
konfiguration som en STEP.fil med det specifika namnet för den tappen. Detta 
macro genererar även en ritning i DFX-format med samma namn och plats. 
Platsen för denna fil bestäms av användaren. Macrot kan man se på nästa sida. 
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Sub CATMain() 
Dim partDocument1 As Document 
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument 
Dim part1 As Part 
Set part1 = partDocument1.Part 
Set parameters1 = part1.Parameters 
Dim strParam1 As Parameter 
Set strParam1 = parameters1.Item("ZenithCode") 
Dim documents1 As Documents 
Set documents1 = CATIA.Documents 
 
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument 
Set drawingDocument1 = documents1.Read("E:\EX-jobb\No_point.CATDrawing") 
 
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets 
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets 
 
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet 
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet 
 
drawingSheet1.Update 
 
'==============folder selection=============== 
Dim path As String 
Dim objShellApp 
Dim objFolder 
 
Set objShellApp = CreateObject("Shell.Application") 
Set objFolder = objShellApp.BrowseForFolder(WINDOW_HANDLE, "info", 
NO_OPTIONS) 

path = objFolder.self.path + "/" 

 
'======================= Save =============== 
Dim filename As String 
filename = strParam1.Value 
Dim Save As String 
Save = path + filename 

MsgBox path 

drawingDocument1.ExportData Save, "dxf" 

 
partDocument1.ExportData Save, "stp" 
End Sub 
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André Larsson
En person som är noggrann med ett
driv i sitt arbete, han ser alltid till att
avsluta de han har påbörjat. Ständigt
vill han anta nya utmaningar för att
kunna utvecklas.

Tobias Edenström
En person som gillar att anta
utmaningar och alltid vill lära sig nya
saker. fullföljer varje projekt tills det är
slut.


