
Bearbetningsvisualisering för produktionsutveckling 

Tillverkningsföretag kan, genom att utveckla sina bearbetningsprocesser, öka 

produktionstakten och minska kassationerna. Bearbetningen orsakar dock 

svåröverskådliga datamängder. Därför har detta examensarbete utvecklat en mjukvara som 

visualiserar bearbetningsinformationen på ett tydligt sätt. 

En tillverkningsprocess ger ett material en önskad form och kvalité, och i en bearbetningsprocess 

åstadkoms den önskade formen genom att ett skärande verktyg avverkar material. Arbetet med att 

bearbeta fram en detalj kan delas in i tre faser; före, under och efter. 

 Planeringsfasen före bearbetningen startar med att en önskad produkt konstrueras med hjälp 

av ett CAD-program. Därefter bestäms ordningen av operationer som omvandlar arbetsstycket 

till en färdig produkt. Detta inkluderar att välja lämpliga maskiner och verktyg. Verktygets 

rörelser och hastigheter bestäms i ett CAM-system. 

 Under själva bearbetningsfasen sker all materialavverkning. Där finns många händelser som 

kan leda till en försämrad produkt. Genom att mäta olika parametrar, såsom skärkrafter, 

vibrationer eller temperaturer, kan bearbetningens beteende utvärderas. En långsam eller 

instabil bearbetning kan planeras om med till exempel andra verktyg eller ändrad 

operationsföljd. 

 Efter bearbetningen mäts produkten för att se om den klarar målen. Det är vanligt att 

dimensioner, avstånd och former mäts 

I alla dessa faser genereras data, som kan avslöja om resultatet av bearbetningen uppfyller de på 

förhand ställda kraven. En utmaning är att koppla ihop informationen i dessa tre faser för att så tidigt 

som möjligt kunna upptäcka felaktigheter innan den kostsamma bearbetningen startar. Informationen 

visas vanligen i grafer baserade på tidsförloppet, vilket gör det svårt att relatera vid komplexa 

produkter. 

Syftet med detta examensarbete är därför 

att skapa en mjukvara som integrerar och 

visualiserar bearbetningsinformation från 

hela processen, och kopplar denna till 

produkten, som visas i figuren till höger. 

På så sätt kan onormala händelser snabbt 

relateras till en specifik punkt på 

detaljen. 

Figuren visar en uppmätt detalj 

tillsammans med det skärande verktygets 

bana och hur dess hastighet varierar på 

vägen. Om hastighetsförändringarna, 

eller andra händelser, orsakar avvikelser 

hos produkten visas det i denna vy, och 

indikerar att en alternativ metod måste väljas. 

I den dagliga produktionen kan mjukvaran användas för att endast mäta detaljer som visat ett onormalt 

beteende under tillverkningen. Inom produktionsutveckling kan den användas för att hitta den optimala 

tillverkningsmetoden som maximerar antalet producerade detaljer och/eller minimerar antalet 

kassationer. Detta minskar slöseriet av arbetsmaterial och miljöpåverkande tillsatsmaterial, såsom 

skärvätskor, samtidigt som företagets ekonomiska vinst ökar. 
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