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TILLKOMST

Detta är en litteratur- och intervjustudie som finansierats med
bidrag från Svenska Gjuteriföreningens ramprogram med NUTEK.

Rapporten är framtagen i Torbjörn Rosenquists examensarbete vid
Napier University i Edinburgh samt av Petter Kellgren inom
sektionen Process- och Materialteknik vid Svenska
Gjuteriföreningen.

Arbetet behandlar hur den svenska gjuteriindustrin skall arbeta och
utvecklas inom CAE-området (Computer Aided Engineering).

SAMMANFATTNING

En av de äldsta existerande tillverkningstekniker som finns idag är
gjutning. Utvecklingen av datorstödda arbetsverktyg påverkar allt
mer även detta område. När historia och tradition möter
utvecklingen inom detta område, så behövs det ett organiserat sätt
att möta de speciella behov som både gjutning och datorstödda
verktyg har, för att säkerställa framgång inom detta område. Med
användandet av dessa verktyg, kan överföring av kunskap och
information ske både lättare och snabbare. Dessutom kan kraven
på kortare utvecklingstider, kvalitetssäkring och Just In Time-
leveranser från gjuteriernas kunder mötas.

Användandet av CAE-verktyg leder till en mer komplex
utvecklingsprocess för gjutna produkter. Information skapad i
CAD vid konstruktionsstadiet kan användas i flera andra steg i
utvecklingsprocessen, och ger därigenom möjlighet att sänka
kostnader och utvecklingstider. Den ger även möjligheter inom
andra områden, till exempel genom att underlätta kvalitetsarbete
genom visualisering av produkter för att underlätta FMEA-analys.
Införande av CAE-system är idag huvudsakligen en ledningsfråga,
där effektiv hantering kan leda till nya affärsmöjligheter. Ett
gjuteri som hanterar denna fråga rätt kan bli föredragen som
leverantör till stora kunder i ett tidevarv som kännetecknas av
”outsourcing” och kan underlätta för gjuterierna att agera som
systemleverantör.

Att behandla CAE-teknik som en strategisk fråga är mycket viktigt,
därför att ett utökat användande av CAE och integration av de
involverade delarna i systemet (såsom programvara, hårdvara och
personella resurser), är komplext. Utvecklingen av CAE-strategier
är därför en viktig del av denna utveckling, för att kunna styra
realiserandet av CAE-tekniska system och använda verktygen på
optimalt sätt för att kunna uppnå de positiva synergieffekter som är
möjliga.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

En av de äldsta existerande tillverkningstekniker i världen idag är
gjutningsprocessen. Utvecklingen av datorstödda arbetsverktyg
påverkar allt mer även detta område. När historia och tradition
möter modern utveckling inom detta område, så behövs det ett
strukturerat sätt att möta de speciella behov som gjutning har för
att säkerställa framgång.

Bild 1  Moderna CAE-verktyg enligt Tizzard 1

Detta citat visar betydelsen av att använda moderna CAE-verktyg
inom gjuteriindustrin för att göra den mer vetenskapligt orienterad
istället för att basera den på individuell erfarenhet och kunskap.
Med användandet av CAE-verktyg, kan överföringen av kunskap
och information ske både lättare och snabbare. Dessutom är
kortare utvecklingstider, kvalitetssäkring och Just In Time-
leveranser en efterfrågan från gjuteriernas kunder2. Dessa krav
betyder att man måste arbeta så effektivt som möjligt i alla steg
inom produktutvecklingscykeln och produktionen av gjutna
produkter.
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Den största fördelen som CAE kan ge till gjuterierna idag är att
man har möjlighet att återanvända det arbete som utförts i tidigare
faser i produktutvecklingen. CAE-området inkluderar alla steg,
från konstruktion av produkten till slutlig kontroll, dvs. alla steg
där man kan använda datorstödda verktyg för att öka  kvalitet,
produktivitet och effektivitet1. (se tabell 1.1) Från en modell
skapad i en CAD-applikation (helst en solidmodellerare) kan man
överföra information till analysapplikationer (såsom FEM och
gjutsimuleringsverktyg), NC-program för bearbetning av
gjutmodeller och –verktyg och även styra mätmaskiner.

1.2 Gjutning som produktionsmetod3

Idag kan man gjuta produkter i storlekar från några få millimeter
och några få gram, till över 10 meter och många ton. Gjutning ger
många fördelar i produktion av komplexa former, detaljer med
ihåliga sektioner eller inre håligheter, detaljer som innehåller
oregelbundna och böjda ytor, mycket stora detaljer och detaljer
gjorda av metaller som är svåra att bearbeta. Det är på grund av
dessa uppenbara fördelar som gjutning idag är en av de mest
intressanta tillverkningsprocesser som existerar.

Idag är det närapå omöjligt att konstruera något som inte går att
gjuta med någon av dagens tillgängliga gjutprocesser. Men, som i
alla tillverkningstekniker, uppnås bästa resultat och ekonomi om
konstruktören förstår de olika valmöjligheter som finns och
anpassar konstruktionen till den gjutprocess som avses användas,
för att ge optimalt resultat. De olika processerna skiljer sig primärt
i formämnet (vare sig sand, metall, eller andra ämnen används)
och  fyllmetod (gravitation, vacuum, lågtryck, eller högtryck). Alla
processer delar kraven på att materialet stelnar på ett sätt som
maximerar önskade egenskaper, samtidigt som man försöker
förhindra möjliga defekter, som oönskad krymp och gasblåsor.

Det är nyligen som gjuterierna har förstått de möjligheter som
CAE kan bidraga till inom deras område. De flesta av gjuterierna
har använt CAD men inte upptäckt integrationsmöjligheterna med
andra datorstödda verktyg och de positiva synergieffekter som
man kan uppnå. För att vara konkurrenskraftig idag så måste en
leverantör ta del i sina kunders produktutvecklingsprocess. Genom
att använda CAE-verktyg så ges denna möjlighet att delta i
kundens utveckling inom konstruktion, produktion och tekniska
beräkningar och man kan erbjuda kunder expertis inom
gjutområdet och en snabb kommunikation med kund genom IT.

1.3 Problemidentifiering

För att kunna tillgodogöra sig fördelarna av integrerade CAE-
system måste man kunna planera och styra införandet av dessa
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system. Därför är utvecklingen av strategier en viktig del i denna
process. Detta ger även en möjlighet att hålla jämna steg eller ligga
före sina konkurrenter på marknaden.

En av integrationsproblemen för gjuterierna är att alla steg i
utvecklingsprocessen ofta använder olika filformat från skiftande
CAD-applikationer. Det existerar flera olika format för överföring
av CAD-data idag. Många gjuterier arbetar idag med flera olika
kunder, där kunderna har upptäckt möjligheten att förse gjuterierna
med digitala solidmodeller av konstruktioner istället för
pappersbaserade ritningar. Detta ställer till problem då det inte är
säkert att gjuteriet kan använda solidmodellens filformat, därför att
denna överföring beror på kompatibilitet mellan system,
användandet av neutrala filöverföringsformat och möjlighet till att
använda dessa. För att bemöta detta problem på rätt sätt, så är det
lämpligt att gjuterierna utvecklar en CAE-strategi för att kunna
styra uppbyggandet av en passande systemarkitektur och för att
visa kunderna hur man tänkt att hantera detta problem. Detta kan
vara avgörande när kunderna väljer sina långsiktiga leverantörer.
Strategin ger också möjlighet att styra processen när man utvecklar
CAE-system. Vissa kunder kräver också att gjuterierna kan visa
hur man har tänkt att hantera problemen med överföringar av
CAD-data från kunderna.

Nivån på användandet av datoriserade utvecklingshjälpmedel
skiljer sig starkt åt bland svenska gjuterier. Detta projekts mål är
att ge riktlinjer för hur man kan utveckla sitt CAE-användande och
utveckla strategier oberoende av vilken nivå man är på idag. Detta
projekt kommer att titta på gjuterier som är på olika nivåer när det
gäller användandet av CAE. Man kan idag klart identifiera tre
nivåer av användande:

• De som inte använder CAE-verktyg eller nyligen har börjat
använda dessa.

• De som har kommit långt i sitt användande av CAE-verktyg.

• De som köper in dessa tjänster men fortfarande har behov av
en klar strategi för dessa frågor.

1.4 Gjuteriernas position på marknaden

Gjuterier befinner sig en speciell position mellan sina kunder och
sina leverantörer av gjutmodeller och gjutverktyg. Generellt så har
gjuterierna ingen egen tillverkning av modeller och verktyg. Det är
oftast kunderna som äger modeller och verktyg, fast dessa befinner
sig på och förvaras av gjuterierna. Med varje order följer ett flöde
av information, såsom CAD-filer i olika format från olika
applikationer. Detta kan vara beskrivet i Bild 1.1.Problem som
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detta läge kan ge är: det är oklart vem som har ansvaret för en
optimerad gjutgodsdesign med avseende på kostnad och tid.

• Kommunikationssvårigheter kan uppstå i
utvecklingsprocessen.

• Det kan vara en onödigt tidsödande process.

Detta visar att det behövs stukturer för samarbete inom detta
område för att effektivisera framtagningen av gjutna produkter.
Strategierna kan underlätta samarbetet mellan de involverade
parterna och underlätta integration av olika CAE-system i
processen. Även överföringsproblem med filer beror på denna
situation och uppkommer i hela kedjan, vilken komplicerar ett
effektivt användande av CAE.

1.1.3 Behovet av detta arbete

Med nya datorstödda verktyg, såsom CAE, kan gjuterier uppnå
stora fördelar. Användandet av dessa verktyg expanderar snabbt
inom gjuterierna. Ofta finns den tekniska kunskapen inom
företaget, men inte kunskap om vilka möjligheter och krav denna
teknik ger vid styrningen av teknikanvändandet. Användandet av
strategier inom detta område är outforskat och CAE-strategier kan
bli avgörande när gjuteriernas kunder väljer sina långfristiga
leverantörer.

Detta gör att behovet för styrning i införandet och metoder för
användandet av CAE är stort inom den svenska gjuteriindustrin.
Det existerar ett behov att utveckla CAE-strategier och metoder
för framtagandet av dessa system som fyller de speciella behov
som ett gjuteri har. Ett framgångsrikt införande och användande av
dessa system kan att leda till affärsmässiga fördelar såsom ökad
produktivitet, högre kvalitet och kortare produktutvecklingstider.

Kund Gjuteri Modell- och
verktygstillverkare

Produkt
order

Order på
modell/verktyg

Leverans av
produkt

Leverans av
modell/verktyg

Bild.3 Gjuteriets position på marknaden
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1.5 Metod

Detta projekt kommer att använda en kvalitativ metod i form av
intervjuer med nyckelpersoner på olika gjuterier med varierande
befattningar. Detta för att undersöka hur de använder CAE idag
och hur gjuterierna skulle vilja använda CAE verktyg i framtiden.

En kombination av denna kunskap kan leda till ett mer effektivt
och planerat sätt av användandet av CAE inom gjuteriindustri. Det
leder även till enklare och effektivare kommunikation mellan
korrelerande faser i designprocessen, i båda tekniska och
affärsmässiga frågor.

Målet med detta arbete är att förse gjuterierna med en bas för
fortsatt diskussion inom detta område och tillgodose
informationsbehovet gällande:

• Strategi utveckling och strategiskt tänkande (kap. 2)

• CAE-verktyg av idag och deras användande (kap. 3)

• Hur CAE används inom gjuteriindustrin idag (kap. 4)

• En processbaserad syn på utveckling av gjutna produkter och
hur CAE kan påverka denna (kap. 5)

• Utveckling av CAE-strategier (kap. 6)

1.5.1 Huvudsakliga frågor

Denna rapportera försöker ge svar på nedanstående frågor:

• Hur borde gjuterierna utveckla CAE-strategier?

• Hur borde de organisera arbetet med CAE?

• Vilka är kraven på CAE-applikationer för att passa
gjuteriernas behov och hur tar de reda på dessa krav?

• Vilka filformat används och hur bra fungerar dessa?

• Hur förbereds CAD-data från kunder för att passa behoven
hos gjuteriernas CAD-program?

• Borde gjuterierna lägga vikten vid kommunikation via CAD
med modell- och verktygstillverkare eller vid
kommunikationen med kunderna, när man väljer
applikationer.
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Rapporten försöker även undersöka och ge information om CAE
för investeringar och organisatoriska frågor rörande arbetet med
CAE.
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2  STRATEGIER
“Cheshire Puss,” Alice began, rather timidly…..”Would you tell

me please, which way ought I go from here?”

“That depends a good deal on where you want to get to,” said the

Cat.

“I don’t much care where –“said Alice.

“Then it doesn’t matter which way you go,” said the Cat.

“-so long as I get somewhere,” Alice added as an explanation.

“Oh, you’re sure to do that,” said the Cat, “if you only walk long

enough.”

(Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland)

2.1 Generellt om strategier

Det är viktigt att ha klara strategier för en organisation. Med en
strategi kan man definiera klara mål för organisationen och en
tidsplan för när dessa mål ska vara uppfyllda. Att leda sitt gjuteri
strategiskt är att kontrollera de parametrar som utgör basen för hur
väl gjuteriet lyckas på marknaden. De vanligaste parametrarna för
konkurrensen på marknaden är4:

• Kostnad

• Kvalitet

• Flexibilitet

• Kundberoende

• Innovationsförmåga

Gjuterierna måste ha i åtanke alla dessa parametrar (vilka i några
fall kan vara svåra att mäta) när man planerar för affärsmässiga
framgångar, men det kan vara svårt att utmärka sig i alla av dem.
Styrkan som ett gjuteri kan skaffa sig är vanligtvis genom att lägga
tonvikten på en eller två av dessa parametrar och därigenom få
konkurrensfördelar. En affärsstrategi är oftast baserad på dessa
parametrar, och alla andra strategier i en organisation bör vara
förankrade i denna. Framtagandet av strategier följs åt av
strategiska beslut, som brukar kännetecknas av4:
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• Strategiska beslut brukar rikta sig mot den långsiktiga
utvecklingen inom en organisation, vanligtvis 3-5 år.

• Strategiska beslut tas för att tillvarata uppkomna fördelar
inom en organisation.

• Strategiska beslut är troligtvis riktat mot omfattningen av en
organisations befintliga aktiviteter.

• Strategiska beslut kan styra matchningen av aktiviteter i en
organisation så att de motsvarar den miljö i vilken
organisationen opererar (ibland kallat ”strategic fit”).

• Strategiska beslut kan bygga på eller "sträcka" en
organisations resurser och kompetenser för att skapa nya
affärsmöjligheter eller för att utöka befintliga (ibland
kallad ”strategic stretch”).

Vanligtvis, i praktiken, så utvecklar organisationer strategier för
att täcka in både 'strategic fit' och 'strategic stretch'.

2.2  Strategiers betydelse

Fördelar med att använda sig av strategier är vanligtvis att4,5:

• Mål är lättare att uppnå därför att de är klart definierade i
strategin och oftast nedbrutna i delmål som taktiska och
operationella mål.

• Ledningens vision kommuniceras lättare genom strategier,
därför den är klart uppgiven i ett dokument. En visions för-
och nackdelar är lättare att diskutera över ett skrivet
dokument.

• Personalens tillfredsställelse över sitt arbete blir högre därför
att de vet i vilken riktning organisationen rör sig. Aktivt
deltagande är lättare vid utveckling av organisationen och
målen i strategierna uppnås snabbare och lättare.

• Det är lättare att se vilka resurser och vilken utbildning av
personalen som krävs för en längre tidsperiod. Det är även
lättare att planera investeringar inom dessa områden, då det
är definierat i strategin vilka investeringar som krävs för att
nå de strategiska målen.
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•  Strategiska nivåer

De olika nivåer som strategin har i ett företag beror på dess
användbarhet. Underliggande strategier måste följa den totala
gemensamma strategin inom organisationen. Men underliggande
strategier kan även påverka den övergripande strategin. Varje
strategi måste därför reflektera och samagera med andra länkade
strategier.

Den övergripande affärsstrategin behandlar ämnen som över-
gripande mål och omfattningen av organisationen. Den ger
riktlinjer om hur man ska möta förväntningarna hos ägare eller
större aktieägare och hur man ska öka värdet på de olika delarna i
ett företag.

Strategier för olika företagsenheter handlar om hur man ska bli
framgångsrik på en speciell marknad. Huvudmålet handlar om hur
man ska kunna nå fördelar gentemot konkurrenter och hur man ska
kunna hitta och skapa nya affärsmöjligheter. Den ska också sätta
upp mål för att kunna nå de huvudmål som är uppsatta i den
övergripande strategien.

Strategier för de olika operationella enheterna handhar ämnen
såsom resurser, processer, personal och deras skicklighet och hur
de ska leverera målen uppsatta i de övergripande strategierna.

Framgångsrik affärsverksamhet beror i de flesta företag på de
beslut som är tagna på en operationell nivå i organisationen och
hur väl dessa överensstämmer med de uppsatta strategiska målen.

Strategi för företaget

Strategi för affärsenheter

Strategi för operativa enheter

Bild 4 Olika strategier behövs beroende på enhets nivå inom
företaget4
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2.4 Att bryta ned strategier i delar

Bild.5 Strategin bryts ned i taktiska och operationella
planer beroende på tidshorisont5

Den formulerade strategin kan brytas ned till taktiska planer och
operationella planer5. Detta ger ett bra verktyg för ledningen för
planeringen av vad som måste utföras inom en viss tidshorisont. I
nedbrytningen måste de taktiska och operationella planerna följa
de mål som är uppsatta i den övergripande strategi. Detta
säkerställer även kommunikationen till de olika ledningsnivåerna
(där taktiska och operationella planer borde skrivas).

2.5 Strategins tidshorisont och detaljnivå4

Detaljnivån i strategiska dokument måste motsvara tidshorisonten
för implementeringen. Termerna bör inte förväxlas med de som
använts i kapitel 2.1.1, där till exempel termen operationella
används i ett annorlunda syfte.

• Strategiska planer har en tidshorisont av 3-5 år. Den handhar
frågor mer generellt och försöker att sätta upp en generell
inriktning för ett tillämpat område.

• Taktiska planer sätter upp mål för de kommande 1-2 åren.
Frågor tas upp i detalj med ansvar för uppgifter inom varje

Taktiska
planer

År 2 År 3 År 4 År 5År 1

Detaljnivå

Tid

Taktiska
planer

Operativa
planer

Bild 6 Detaljnivåns beroende på tidshorisont i strategisk planering4
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område, och de specifika resurser som krävs för att lösa
uppgifterna.

• Operativa planer riktas mot de uppgifter som ska utföras
inom de förestående 2-6 månaderna. Uppgifterna är
uppdelade på nyckelpersoner inom organisationen och
precisa datum för avslutning av uppgifterna är uppgivna.

Detaljnivån säkerställer att rätt ansträngning används inom varje
steg i utvecklingen av strategiska dokument. Om inriktningen på
organisationens aktiviteter vid ett tillfälle förändras, ska det vara
lätt att ändra strategin, och följaktligen ändra de andra länkade
strategiska dokumenten.

2.6 Hur man kan uppnå strategiskt styrning

För att styra en organisation med de hjälpmedel som strategiska
dokument är, så måste man arbeta aktivt inom tre områden 4,6.

• Strategisk analys är den process då man provar den
strategiska ställning som organisationen har och som
påverkas av de villkor som styr den yttre miljön, de inre
resurserna och de kompetenser, och  förväntningar och
påverkan från externa intressenter.

• Strategiskt val innebär förståelse för den underliggande bas
som styr den framtida strategin, framtagande av strategiska
valmöjligheter för utvärdering och valet bland dem.

• Strategiimplementering överför strategin till handling inom
organisationen genom organisatorisk struktur och
konstruktion, resursplanering och hantering av strategisk
förändring.

Strategisk
implementering

Strategiskt
val

Strategisk
analys

Bild.7 Element i strategisk styrning4



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

Därför att strategisk styrning karaktäriseras  av dess komplexitet,
så måste dessa tre delar samagera. Styrningen handlar om att ta
beslut om större frågor som angår organisationen och även
försäkra att strategin blir genomförd. Bilden ovan visar att
strategiskt styrning inte är en linjär process, på grund av dess
komplexitet. Strategiskt hantering följer inte en rak linje, utan
dessa tre delar måste samverka.

2.6.1 Strategisk Analys

Den strategiska utvecklingsprocessen startar vanligtvis med en
analys av den omgivande affärsmiljön som organisationen verkar i
och en utvärdering av den befintliga organisationen7.
Affärsmiljöanalysen är inriktad på att redovisa de hot och de
möjligheter som finns och den inre utvärderingen avslöjar
organisationens styrka och svagheter. Kombinationen av dessa två
är vad som vanligtvis kallas SWOT-analys.

• Miljöanalysen tar upp frågor som berör7:

• Konkurrenters aktiviteter

• Relationer med kunder och leverantörer

• Förutsägbara förändringar av kunders krav

• Förändringar hos kunder, leverantörer och konkurrenter

• Möjligheter att etablera nya relationer med kunder och
leverantörer

• Externa intressenters önskemål

• Förändringar i det ekonomiska tillståndet för organisationen

• Nya vetenskapliga och tekniska upptäckter

Den insamlade informationen i denna del kan sedan omvandlas till
ett antal hot och möjligheter sett från organisationens synvinkel.
Efter denna utvärdering av den externa miljö, så tar en intern
utvärdering plats. Den undersöker hur organisationen ska möta de
möjligheter och hot som existerar. Här bör man ha i åtanke7:

• Spridningen av organisationens produkter

• Geografisk spridning av organisationens aktiviteter

• Resultat av existerande struktur och teknologi

• Personal
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• Forskning och utveckling

• Anskaffning av system

• Organisationens kultur

• Finansiell ställning

• Tekniska och affärsmässiga möjligheter

All denna information om fördelar och nackdelar tolkas sedan till
en rad styrkor och svagheter i organisationen. Denna analys
kommer att ge en bra grund för formulering av strategin., det steg i
processen som kommer efter de tre delarna i strategisk styrning.

2.6.2 Strategiskt val

Det strategiska valet innebär att man måste förstå den
underliggande basen för vad som styr framtida strategier, en bas
som genererar strategiska alternativ att välja mellan. Basen för val
bland alternativ kan skifta mellan organisationer, men det rätta
valet är vanligtvis det som ger fördelar gentemot konkurrenterna.
Utvärderingskriteriet som kan användas är baserad huvudsakligen
på tre delar4:

• Lämplighet är en vidsträckt utvärdering om strategin riktar
sig mot rätt frågor inom den miljö som organisationen har
sin verksamhet.

• Godtagbarhet riktar sig mot det förväntade resultatet om
strategin genomförs.

• Genomförbarhet utvärderar om strategin är realistisk och
möjlig att genomföra.

2.6.3 Implementering av strategin

Strategins implementering består av en samla och använda sig av
tilldelade resurser för att uppnå önskat resultat och innebär5:

• Resurstilldelning till stöd för valt alternativ

• Utvecklingen av styrsystem för att mäta och utvärdera
resultatet och för att kunna ge ledningen
resultatuppföljning.

• Skapande av en struktur och de rätta personella resurserna
till stöd för vald strategi
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2.7 Utveckling av strategier

Utvecklingen av en strategi följer en viss gång, med fyra
huvuddelar:

• Paradigm för förändring

Paradigm för förändring uppstår när en organisation beslutar att
göra en större förändring av inriktning eller när man introducerar
ny teknik eller nya metoder för att förändra arbetsprocesser. Om
arbetsprocessen är otillfredsställande när det gäller hur man arbetar
eller inom vilka områden man verkar, så behövs nya metoder.
Denna paradigm kan även uppkomma när en ny vision föds om
hur man ska förändra något.

• Utveckling av Strategin

Viktiga delar här är strategisk analys och strategiska val.
Utveckling av strategier handlar mycket om styrning och befintliga
specialister inom en organisation. En viktig del består i att finna
nyckelpersoner som kan ge viktiga bidrag till den process som
påverkas av strategin genom att bistå med expertis inom området.
Det kan också vara användbart att konsultera extern expertis i
denna fas. Om organisationens resultat är otillfredsställande och
implementeringen av strategin är framgångsrik, så bör en ny
strategi utvecklas.

• Implementering

Ej
tillräcklig

Paradigm
Företagets
utvecklingImplementeringFramtagning

av strategi

Steg 1
Bättre kontroll

Steg 2
Omarbetning eller
framtagning av ny

Steg 3
Överge paradigm och
utveckla en ny

Bild.8 Utveckling av strategier och implementering4
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Den typen av frågor som anses vara viktig i denna fas när man
planerar implementeringen av en strategi brukar vara:

o Vem är ansvarig för genomförandet av strategin?

o Vilka organisatoriska förändringar är nödvändiga för
genomförandet av strategin?

o Vilka huvuduppgifter måste utföras för att genomförandet
ska bli framgångsrikt?

o Vilken utbildning eller ytterligare kompetens måste
införskaffas för att kunna genomföra strategin?

Denna fas innefattar också styrningen av den strategiska
förändringen och kräver att ledningen för denna förändring bör
definiera hur de skall genomföra denna förändring. Det kan
innebära en ändring av den organisatoriska strukturen, förändring
av det dagliga arbete och att överkomma det politiska motstånd
som kan finnas mot förändringen. Om resultatet av den strategiska
förändringen inte är tillfredsställande, så är denna fas den första att
utvärdera och möjligen förändra. Detta kan ske genom bättre
styrning och genom att förbättra utförandet av den påverkade
processen.

• Resultatet av den strategiska förändringen.

Om resultatet av förändringen inte är tillfredsställande, kan detta
bero på flera faktorer. Sådana faktorer kan vara4:

o Nedåtgående resultat

o Konkurrenters synbara förbättring

o Förlorade marknadsandelar utan vetskap om konkurrenters
utveckling

o Uppkomsten av ny teknologi eller nya processer på
marknaden

o Förlorade eller nyvunna resurser eller kompetenser

Detta kan visa på ett behov av förändring av den valda strategin
eller de efterföljande faserna, som nämnts ovan.

2.8 Formulering av strategin

Att formulera sin strategi är nästa steg i processen, där resultatet av
analysen och valet kommer att definiera i vilken riktning som
organisationen kommer att röra sig..
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Formulering av strategin innebär:

• Övervägande av alternativa vägar för att uppnå och/eller
bevara passningen mellan affärsmiljöns behov och
organisationens möjligheter att möta dessa behov.

• Att finna kriterium för val bland de olika alternativen (om
dessa kriterium inte redan existerar).

• Jämförelse och val bland alternativen.
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3 CAE I GJUTERIINDUSTRIN

3.1 CAE i företagets datormiljö

CAE kan placeras enligt bilden nedan, i gjuteriets datormiljö. Den
kan vara en del av den existerande CIM-systemet (Computer
Integrated Manufacturing) och kan integrera teknologier inte bara
i CAE-området, men även i andra datorstödda tillverkande
teknologier. Den är även närliggande det generella IT-området
(InformationsTeknik), där IT skapar medel för kommunikation av
resultat och interaktion i produktutvecklingen.

Bild.9 Placeringen av CAE-området i företagets datormiljö

3.2 Konstruktion

Dator Stödd Konstruktion (CAD) tillåter konstruktörer att skapa
detaljerade konstruktioner av detaljer med maximal effektivitet
och minimal kostnad 1Ritplankans dagar är i stort sett över i och
med att användandet av nya solidmodellerare. Solidmodellerarna
sjunker snabbt i pris och är vanligtvis lätta att använda. CAD-
programmens främsta syfte är att ge möjlighet till att använda
datorer till både konstruktion och kommunikation av
konstruktionen. Detta inkluderar automatisering av sådana
uppgifter som produktion av pappersritningar eller diagram och
automatisk generering av stycklistor. Detta ger konstruktören nya
förutsättningar till avancerade möjligheter att medverka i
konstruktionsprocessen.

CAD innebär idag att skapelsen av en central konstruktion eller
modell kan användas inom flera applikationer i konstruktion,
analys och tillverkning8. Datorbaserade tekniker för analys och
simulering av konstruktion och generering av
tillverkningsinstruktioner är nu tätt integrerade med tekniken för
modellering av form och struktur i en konstruktion9,27.

Det existerar flera olika typer av konstruktionstekniker på
marknaden idag. Dessa baseras på olika CAD-programvarors
metoder och tekniker för hur modellerna skapas och används.
Nivån av komplexitet skiftar och resultaten av dessa kan användas
på flera olika sätt. Tre olika huvudtyper av CAD används idag.
Dessa är10:

CAD CAM FEA

CAE

CIM

CAPP

IT

Andra datorstödda
verktyg inom
tillverkningsteknik
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• 2D Ritning

• 3D Trådmodellerare/Ytmodellerare

• Solidmodellering

I princip kan CAD användas i hela designprocessen, men i
praktiken har det störst inverkan i de tidiga faserna. CAD-
modellerna kan användas i flera olika andra CAE-program,
beroende på vilka resultat man är ute efter.

Varje CAD-programvara är byggd på vad som kallas en
modelleringskärna8. Dessa kärnor är vad som gör det möjligt att
kunna definiera geometrin matematiskt i rymden. Några utvecklare
av CAD-program har utvecklat egna kärnor (som t ex CATIA,
CADDS5) och andra använder en neutral kärna, vilken är
licenserad från en extern utvecklare. Vanliga kärnor skapar
därigenom en "minsta gemensamma nämnare"11 för kompatibilitet
mellan olika CAD-program och kan därför vara en lösning på
problemet med överföring av CAD-data genom att välja CAD-
program efter de andra CAD-programvarorna som man vill ha ett
framgångsrikt utbyte med.

3.2.1 Utbyte av CAD-data

Annan sätt av försäkra sig om att rätt geometri blir överförd är att
använda direktöversättning i programvaror byggda speciellt för
detta ändamål12. Dessa är oftast dyra programvaror. Det läge som
gjuterierna är i idag, med många olika kunder med skiftande CAD-
programvara, gör detta till en olämplig lösning i de flesta fall.
Vanligtvis så behöver översättningarna ske i båda riktningarna,
vilket betyder att man behöver ett par översättare för varje CAD-
utbyte för varje partner är nödvändig. En bättre lösning är att
använda sig av ett av de existerande neutrala filformat som
existerar på marknaden idag. De som används huvudsakligen inom
gjuteriindustrin är13:

• DXF

• IGES

• STEP

• VDA-FS

• ACIS SATT

• STL/SLA
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Att olika programvaror baseras på olika kärnor är vad som skapar
CAD-problemen idag. Denna typ av problem kommer troligtvis
inte att försvinna inom en nära framtid, därför att de olika
programvaruutvecklarna ej vill ge upp deras kärnor och därigenom
deras redan vunna marknadsfördelar11. Därför är utvecklingen av
neutrala filformat viktig för alla CAD-användare.

3.3 Simulering och analys

Användningen av CAE-verktyg har växt markant på senare år
beroende på att priset på kraftfulla datorer har sjunkit drastiskt.
Med uppkomsten av kraftfulla lågprisdatorer och
analysapplikationer till dessa, har datorstödd analys vuxit bort från
ett superdator/arbetsstationsverktyg till ett tillgängligt verktyg för
de flesta konstruktörer. Detta är delvis också beroende på
ökningen av användandet av 3D-modellerare hos konstruktörer,
som ger nödvändig underlagsdata för analysprogrammen.8

Solidmodeller är ett utmärkt sätt av dela data inom organisationer,
inte bara för CAD, visualisering och tillverkning, utan även för
datorstödda analysverktyg. Tekniken för att dela data kommer
förhoppningsvis att utvecklas till en punkt där konstruktörer
kommer att kunna dela modellinformation mellan olika program,
utan rädsla för att förlora värdefull information. Tekniska
analysapplikationer som används idag inom gjuteriindustrin är
gjutsimulering, huvudsakligen av gjuterier, och Finita Element
Analyser för hållfasthet och dylika beräkningar, huvudsakligen hos
kunderna. 1 Men en tendens där gjuterierna handhar mer av den
totala produktutvecklingsprocessen identifierar ett behov för dem
att använda fler av de existerande FEA-verktygen.

3.4 Tillverkning

Datorstödda tillverkningsprocesser kan möjliggöra att CAD-
modellen genererad under konstruktionsprocessen används ännu
mer.10 Ett bra CAD/CAM system avlägsnar behovet att manuellt
beräkna tangenter eller att behöva beräkna den trigonometri
nödvändig för att beräkna verktygsvägar och sparar därigenom
värdefull programmeringstid. Den resulterar även i bättre kvalitet
och mer förutsägbara resultat.

Användandet av CAM är inte utbrett inom gjuteriindustri idag
fastän CNC-programmerbara maskiner används inom
efterbearbetning. Med stor produktion av varje gjuten produkt,
speciellt inom pressgjutning, så finns ett behov av att trimma
bearbetningsbanorna för att minska maskintider. Dock så existerar
inte behovet för bearbetning av komplexa geometrier i gjutna
produkter därför att gjutning ofta har komplexa geometriska
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former i sig självt. Detta gör att bara enkel bearbetning är
nödvändig efter gjutning.

3.5 Produktionsplanering och styrning

Datorstödd processplanering handlar om att förbereda den
produktionsprocess som behövs för den planerade konstruktionen.
Detta genom att använda den redan skapade informationen i CAD
för arbetet att översätta den till de villkor som gäller för den
produktionsprocess som avses att användas. Flödesplaner kan
skapas för att visa den sekvens av operationer som behövs. Vid
gjutningsprocessen kan det handla om gjuttemperatur och kemisk
sammansättning av metallen. Även bearbetningsoperationer kan
dra stor nytta av information som är skapad i CAD. 10

MPS-system som används, är en tidsbaserad prioritetsplanerande
teknik för att beräkna materialkrav och planering i anslutning till
att möta förändringar i efterfrågan på alla produkter och detaljer
som produceras inom en tillverkningsanläggning. 10

Ett MPS-program behandlar information som kundorder,progno-
ser, verkstadsorder, ingående detaljers krav, inventarie- hantering,
beräkningar av materialåtgång, inköp, leveranser, lagerstyrning,
bokföring och fakturering. 1

3.6 Näraliggande verktyg

Andra näraliggande verktyg som kan användas inom detta område
är ERP och PDM. 14 Dessa är inte definierade som CAE-verktyg,
men kan dra stora fördelar av utbyte med information skapad av
CAE-verktyg.

3.6.1 ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) strömlinjeformar
affärsprocessen i ett tillverknings och produktdistribuerande
företag. 1 ERP integrerar olika områden inom en organisation för
att förbättra överföringen av kritisk information till användare och
förbättrar datainsamlingen till hjälp för tillverkare för att snabbt
möta deras kundkrav. Förutom detta så är informationen exakt och
uppdateras i realtid av användarna och är lätt åtkomlig när kritiska
beslut behöver tas. Dessa system ger möjligheter att underlätta
arbetet inom de tre huvudområdena1: kundservice, tillverkning och
finansiell information.

3.6.2 PDM

Product Data Management (PDM) är ett nytt tekniskt verktyg för
att styra15,16,:
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• Produktrelaterad information. Digitala produktdata genererade
av CAD/CAE system,

materialspecifikationer: tekniska eller
tillverkningsdokument, dataobjekt, försäljningsdata,
arbetsinstruktioner, bilder, inställningar och information
om godkännande.

• Produktutvecklingsprocesser: Både skapande och hantering
av nya processer, vilket även inkluderar godkännande och
spridning av information och dokumentation om
processerna.

PDM-system övervakar  stora mängder av data och
information nödvändig för konstruktion, tillverkning och
montering,samt även för att stödja och bevarar
produktinformation för senare användning.

3.6.3 Möjliga användningar av CAD-data

Med utvecklingen av 3D CAD modellering, rendering och
datadelningsteknik för att visualisera en produkt kan nu ingenjören
dela fotorealistiska bilder på produkter med andra inblandade och
få deras gensvar på konstruktionen tidigt i utvecklingsprocessen
och därigenom spara både tid och pengar17. Genom att ta en 3D-
modell och alstra en renderad bild kan konstruktören nu få en
representation av hans konstruktion som någon utan tillgång till
CAD-program kan titta på med lätthet och ge kommentarer till.
Under analysstadiet av en konstruktion kan konstruktören  skapa
en bild av hans FEA-analys och dela dessa data med andra
konstruktörer för att få hjälp med tolkningen av analysresultatet.

Visualisering kan ytterligare föras ett steg framåt med användandet
av animeringstekniker.17,18 Genom att utnyttja sin 3D-CAD
modell, kan konstruktören göra en fotorealistisk video av
produkten i rörelse, vilken enkelt kan delas med andra genom
vanliga videoband eller över Internet genom en AVI eller MPEG
fil.

Naturligtvis är inte 3D animering alltid tillräcklig för att generera
en fullständig förståelse av en produkt. Ibland är det nödvändigt att
skapa en fysisk presentation av en modell för att kunna få en
kontroll av passning, funktion, och form19. Rapid Prototyping
genomgår en snabb utveckling och detta visualiseringsverktyg
tillåter konstruktörer och andra involverade i konstruktions-
processen att snabbt få en fysisk presentation i handen för att
kontrollera form, passning och funktion. Det kan även möjliggöra
formtillverkning av prototyper och ett mönster för verktyg. Nära
detta område är Rapid Tooling, som är en metod för att snabbt
skapa formverktyg för pressgjutning.19. Detta är ett område som
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för närvarande är under stark utveckling, och bedöms ha stor
potential. Det är idag möjligt att producera verktyg för låg
volymproduktion av produkter. Rapid Tooling har sin styrka vid
tillverkning av komplexa detaljer.

3.7 Automation och innovation av designprocessen

När 2D-CAD gjorde sin entré på marknaden, försågs industrin
med ett verktyg för att förvara ritningar elektroniskt och lätt och
snabbt göra uppdateringar av dessa ritningar. Den gav enkel
tillgång till ritningar genom ett centraliserat datorsystem, men var
bara en automatiserad version av den tidigare
konstruktionsprocessen. När 3D-CAD systemen kom gav de ett
helt nytt sätt att konstruera produkter. Genom förändringen i hur
konstruktionsprocessen utfördes, kan man säga att en ny
konstruktionsprocess skapades20. Den gjorde det möjligt att
använda modellen som var skapad i flera områden och var
därigenom användbar i hela designprocessen och även inom andra
intressanta tillverkningsområden. 21

Ett ofta använt argument är att en bra konstruktör arbetar snabbare
med 2D-CAD och fick snabbare resultat än med 3D.22  Om man
tittar på den totala utvecklingstiden för en produkt, är det
vanligtvis snabbare med 3D-CAD. Detta är ett av de starkaste
argumenten i avgörandet om man ska börja använda 3D-CAD.

Detta är vad som brukar kallas positiva synergieffekter och dessa

uppnås genom möjligheten till integration av olika datorstödda
verktyg i designprocessen. Denna skapade process kan även ge bra
stöd till den teknik som kallas Concurrent Engineering, som är
avgörande för effektiv produktutveckling idag, med möjligheten
att dela information med lätthet över avdelningsgränser. Den kan
hjälpa till att avlägsna det som brukar kallas "over the wall-
engineering" som ibland existerar inom industrin. 2

2D-CAD
ritande

3D-CAD
modellering

Analys Produktionsplanering Tillverkning

Analys Produktions
planering

Tillverk-
ning

Tid
Bild 10 Tidsåtgång vid de olika faserna. 2D vs. 3D CAD22

Tids-

besparing
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3.8 Integration och synergieffekter

Integrationsaspekterna och bestämmandet av möjliga
synergieffekter i integrerade tekniska system spelar en avgörande
roll när man ska välja rätt sorts kombination av undersystem för
sin CAE-miljö för att tillfredställa de strategiska målen. Speciellt
på ledningsnivå där övervägandet av synergieffekter är viktig när
man utvärderar investeringar som är länkade till varandra. Faktum
är att bland dessa verktyg så beror effekten inte bara på summan
av det kapital som är investerat, utan mer på den möjligheten att
dela information mellan verktygen och möjlighet till att ge fördelar
till andra funktionella enheter. 23

Synergieffekterna uppnås när man kan använda information
skapad i CAD-fasen i flera andra områden, såsom:

• Förbättrad kommunikation genom visualisering

• Lägre produktutvecklingskostnader genom återanvändande
av information skapad i CAD för analys,
produktionsplanering och tillverkning.

• Kortare utvecklingstider genom lättare överföring av
information med integrerade system och
nätverkskopplingar

• Ökad flexibilitet genom att lätt kunna prova flera olika
lösningar utan höga kostnader

Användandet av teknologier såsom CAE och AMT, (Advanced
Manufacturing Technologies), tros av många forskare och
användare vara en primär faktor för överlevnad i dagens
företagsklimat, enligt till Nagalingam & Lin.23 Den relativa
effekten av CAD på en tillverkande enhet, enligt dem, kan vara så
höga som 30 %. Det är även den generella åsikten inom
gjuteriindustrin idag, att användandet av avancerad datorstödda
verktyg för utveckling av gjutna produkter ger den
konkurrensfördel som gjuteriindustri behöver. Men inga
beräkningar eller uppskattningar har gjorts inom gjuteriindustrin
ännu.
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4 RESULTAT AV FALLSTUDIER

Nedan ges en summering av åtta intervjuer utförda vid gjuterier i Sverige.
Bara en summering av dessa intervjuer är presenterad här beroende på att
materialet anses vara konfidentiellt.

4.1 Användande av CAE idag

De flesta svenska gjuterier har förstått behovet av datorstödda verktyg för att
vara produktiva och konkurrenskraftiga på marknaden. De olika verktyg som
används idag kan grupperas till Tizzards fyra områden (se bild 1 s. 2)

Intervjuserien visar att nivån på upptagandet och användandet av nya tekniker
på gjuterier är på väg att öka. Från att vara lågintensiv i sitt användande av
datortekniska hjälpmedel, där man litar på gjutarens enskilda expertis, till att
använda nya datorstödda verktyg baserad på fysiska lagar och avancerad
matematik. De flesta av redskapen används separat, men integration är under
utveckling. Problemet med integration av dessa verktyg är det faktum att flera
yttre partners är involverade (se bild 2 s.5). Flera olika kunder med olika
CAD-system ger informationen i olika format på olika nivåer, allt från
handgjorda skisser och 2D-CAD ritningar till komplexa 3D solid- och
ytmodeller. Även verktygs- och modelltillverkare använder skiftande CAD-
system dit gjuterierna levererar CAD-information.

4.2 Ritning och konstruktion

Det finns idag en klar trend att använda 3D-solid modellering inom industrin.
De komplexa former som gjutna produkter har och det faktum att många
kunder använder sig av dessa verktyg gör den till en kvalificerande teknologi
inom produktion av gjutna produkter. CAD används för anpassning av
produkter till de speciella behov som gjutning har. Beredning av matarsystem,
släppning och specifika konstruktionsändringar är exempel på hur CAD
används. Även konstruktion av fixturer och verktyg för produktion existerar.

Kraven som ställs på CAD-program baseras huvudsakligen på användbarhet
och vilka verktyg kunderna använder. Problem med filöverföring händer ofta
därför att kunder i stor utsträckning har andra CAD- program och varje gjuteri
har flera olika kunder. Ett specifikt problem som kan nämnas här är problemet
med ytmodeller som "läcker" och kan ge problem när man exporterar CAD-
filer till FEA-program. Även länken till verktyg/modelltillverkare ger problem
med filöverföringar när man använder olika CAD-system.

Andra problem som har uppstått inom gjuteriindustrin och möjligen i annan
tillverkande industri, är den snabba utveckling av CAD-program , vilket
medför att äldre filer ej är kompatibla med nya system och komplicerar
användandet av dessa filer. Arkiverade filer kan snabbt bli oanvändbara. Dessa
generationsproblemproblem kan även uppstå om de olika aktörerna ej
uppgraderar samma program lika ofta.
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Information skapad av CAD fungerar idag huvudsakligen som indata till
simuleringsprogram. Informationen kan även användas vid offerering med
hjälp av CAD-viewers och naturligtvis för produktion av ritningar.

Gjuterierna följer i stort sett kundernas utveckling inom CAD-området. Det är
dock viktigt för gjuterierna att vara med och leda utvecklingen och
användandet av nya verktyg för att vinna marknadsfördelar. Några av dem har
även förstått att många delar av det egna företaget kan dra fördelar från
användandet av CAD.

Valet av verktygs-/modelltillverkare skiftar från ett nära samarbete, där man
väljer sin tillverkare utifrån att man vet att tillverkaren kan ta hand om CAD-
data, till ett krav på att tillverkaren kan ta hand om de CAD-filer som sänds till
dem och tillverkaren får helt stå för kostnaderna för att anpassa informationen
till sitt eget system.

4.2.1 Valda lösningar på problemet med utbyte av CAD-data

Olika lösningar till detta problem har valts av gjuterierna. Det är värt att
nämna de huvudsakliga lösningarna, men det är ingen som har funnit en
optimal lösning där överföringsproblemen är helt borta.

Vid ett av gjuterierna modellerar de själva gjutämnet om de inte kan använda
kundens indata. Detta därför att de anser att de fördelar som solidmodellering
ger är avgörande för ett bra resultat. Kunden betalar för detta arbete, och de
fördelar som förkortad utvecklingstid och bättre resultat som uppnås genom att
använda CAE drar kunden också nytta av.

På den andra sidan av spektrat är ett gjuteri som valt CAD-system uteslutande
med tanke på vilket system deras kunder har. Därför använder de två olika
system, för att möta några få, men stora, kunders krav. De har även ett
kompletterande system för beredning av gjutgodsämnen för de kunder som ej
använder sig av något av de andra två systemen.

Ett annat gjuteri har valt att tilldela resurser för att laga CAD-modeller. Detta
görs för att få behålla en stor viktig kund, där det är svårt att påverka kundens
CAD-arbete. En stor tidsåtgång behövs (upp till 60 timmar för varje
modell)för att laga modeller så att dessa passar det egna systemet.

Ett gjuteri har valt att förekomma sina kunder genom att kontakta dessa och
berättar för dem önskat filformat, både programspecifika och neutrala format.
Just möjligheten att importera flera olika filformat var viktigt för dem när de
valde CAD-program. Gjutgodsämnet i deras gjuteri, existerar i två versioner,
en skapad för gjutning och en där hänsyn till krympning tagits. De samarbetar
även nära med modelltillverkare för att kunna ta hand om andra typer av
filformat än de som kan tas emot i deras eget system.
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Dessa exempel visar att olika lösningar är möjliga, men att de alla har både
positiva och negativa sidor. En viktig del tycks vara att välja program utifrån
kundens betydelse och att man är villig att lägga ned resurser för att uppnå ett
bra resultat och ett nära samarbete med kunden.

4.3 Modellering och analys

Gjutsimulering är ett verktyg som används flitigt vid beredning av gjutgods
hos de intervjuade gjuterier som har köpt in dessa verktyg. Några av de
intervjuade gjuterierna använder inte detta verktyg, men ser klart behovet av
det. Istället för köpa denna typ av applikation, så använder de externa
konsulter för detta arbete.

De vunna fördelar som uppnåtts genom användandet av gjutsimulering är
svåra att utvärdera ekonomiskt. Men en minskning av antalet provgjutningar
visar att detta verktyg är användbart. Ett gjuteri har minskat sina prov från 6-8
gjutningar till 2-3 (en minskning på 50-75%). Detta ger inte bara minskade
kostnader, utan även en märkbar besparing av tid.

Det är även ett verktyg som ger en bra förståelse för gjutningsprocessen och
dess specifika problem. Inlärningskurvan för nyanställda som använder detta
verktyg visar att de kan lära sig mycket snabbare med detta verktyg genom de
visualiseringsmöjligheter som det ger. En bra förståelse för gjutningsprocessen
och de svårigheter och lösningar som är specifikt för gjutning på en
tillfredsställande nivå kan nås på bara sex månader. Denna nivå innebar att
gjuteriingenjören kunde arbeta med gjutsimulering, göra sina egna analyser
och problemlösningar. Detta kan jämföras med en gjuteriingenjör som arbetar
med samma problemställningar skulle behöva 3-4 år för att uppnå samma
förståelse utan simuleringsapplikationer. Detta är troligtvis därför att utan
datorstödda verktyg skulle gjuteriingenjören behöva utföra praktiska
experiment för att finna lösningar på problem med defekter i av gjutgods för
att finna lösningarna och förstå problemlösningsmetodiken. Det är även lättare
att återanvända tidigare vunnen erfarenhet genom att information sparas på
datorn och att denna erfarenhet sedan kan överföras till kollegor.

Ett problem beskrivet av ett gjuteri var att de simuleringsapplikationer de
använder är Unix-baserade. Gjuterierna som använder dessa verktyg vill i
allmänhet att alla system skall vara NT-baserade, så att de med lätthet kan
överföra data mellan olika arbetsstationer och PC i deras generella nätverk.
Men applikationen i sig själv behöver för närvarande kraftfulla Unix-baserade
arbetsstationer och gjuteriet har därför anpassat sig till läget och använder
speciella överföringsmetoder mellan systemen.

FEM-program används inte i något av de intervjuade gjuterier för stunden.
Några av dem är intresserade av en rörelse i denna riktning. Detta för att de
vill kunna förse kunden med ett ökat värde och aktivt delta i
utvecklingsprocessen, speciellt när man konkurrerar om stora kontrakt och för
att hjälpa viktiga kunder.
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4.4 Tillverkning

CAM är ett verktyg som i allmänhet inte används vid gjuterier. Vid enkel
bearbetning av stora produktionsvolymer används istället CNC-teknik,
eftersom behovet av bearbetning av komplexa ytor inte existerar i den
tillverkningsprocessen. En av orsakerna som nämndes för detta var att i
bearbetningsprocessen, där kanske tusentals detaljer går igenom, är det
viktigare att öka hastigheten på bearbetningsprocessen och förkorta
verktygsvägarna med en eller ett par sekunder. Men som argument för CAM i
detta fall så ska man komma ihåg att värdefull maskintid går förlorad vid
trimningsprocessen, och här kan CAM-verktygen vara nyttiga genom att
fungera som ett off-line programmeringsverktyg utan att avbryta bearbet-
ningen.

När pressgjutningsverktyg och modeller tillverkas externt, kan tillverkaren av
dessa dra fördel från CAD-filer direkt. Om de kan använda geometrisk data
som redan skapats, kan verktyg/modeller tillverkas snabbare och med högre
kvalitet.

CMM(Computer Measuring Machines) används i flera av de intervjuade
gjuterierna. De i allmänhet är inte integrerade med CAD, men en rörelse i
denna riktning är önskad. Den generella åsikten är att det är lättare att
kontrollera komplexa geometrier och dimensioner hos gjutna produkter genom
att använda sig av CAD-data för att ge informationsunderlag till CMM.

4.5 Produktionsplanering och styrning

CAPP-verktyg (Computer Aided Production Planning), i huvudsakligen MPS-
system (Material- och ProduktionsplaneringsSystem), används inom de flesta
av de intervjuade gjuterierna, men på olika nivåer, från äldre program speciellt
byggda för ändamålet till avancerade Odette-system som är länkade direkt till
kunders online-beställningssystem. Indata från CAD är ovanligt inom detta
område, men produktstrukturer är en av de saker som kan användas. De är
mycket användbara vid JIT-planering och som ett generellt verktyg vid
produktionsplanering och styrning.

4.6 Näraliggande tillämpningar och generellt om IT

Datornätverk existerar vanligtvis i gjuterier och stödjer existerande CAE-
system. För överföring av data från kunder och andra kontakter används
skiftande tekniker, från fysisk överföring, såsom DAT-band och disketter, till
rent elektroniskt överförande metoder, såsom ISDN. E-post anses fortfarande
vara en osäker metod att använda för känslig produktdata. Den används dock
ibland, för exempelvis ofullständiga modeller och ingjuts- system.

Ett av gjuterierna har börjat titta på andra användningsområden av CAD-
underlaget, såsom renderade bilder i kvalitetsdokument och som ett
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kommunikationsstöd i FMEA-analys (Failure Mode Effects Analysis). Även
animationer för produktionsinstruktioner har undersökts.

Utvecklingar av intranät är på uppgång på gjuterierna. Man försöker
därigenom att distribuera information mer effektivt till personalen, information
om kvalitetssystem, arbetsinstruktioner och dylikt. Denna information kan
vara göras lätt åtkomlig genom en vanlig Web-browser på en dator kopplad till
nätverket. Datorer placerade i gjuterierna ger tillgång till information om
nuvarande produkter och kunder. Informationen är lätt att uppdatera och
ändringar kan utföras, i till exempel kvalitetsdokumentation, av de personer
som arbetar på den aktuella produkten, när detta behövs.

4.7 Krav på CAD och andra CAE-verktyg

Kraven på programvara som används idag av gjuterierna inom detta område
skiljer sig åt mellan gjuterier. Valen är vanligtvis baserade på:

• Lätthet av använda

• Kunders system

• Pris (till en viss omfattning)

• Överförbarheten av data till andra CAD- och CAE-system

En ökning av antalet kunder som vill skicka 3D-CAD-filer direkt till
gjuterierna istället för ritningar pågår hela tiden. Basen för beslut av vilka
CAE-program man väljer baseras på dagens behov och kanske inte med den
framförsikt som skulle behövas. Detta visar att behovet för strategisk
planering inom detta område är viktigt, för att börja använda CAE som en
konkurrensfördel och för att ge information om vilka fördelar som CAE skulle
ge för varje enskilt gjuteri.

Valet av simuleringsverktyg är gjord på andra grunder. Funktionen hos
verktyget är baserat på matematiskt invecklade formler hur väl de kan
beskriva verkligheten. För att få ett resultat som ligger nära den verkliga
processen, är tid en viktig faktor. Mer "verklighet" tar längre tid. När ett
gjuteri utvecklar många modeller, säg ca 50 st/år, så är det viktigt att
simuleringstiden inte är längre än en timme. Men när man söker ett mer
korrekt resultat vid till exempel problemlösning, kan man behöva simuleringar
som tar mer än en dag. Även kostnad och komplexitet kan vara  viktiga
faktorer när man avgör vilka applikationer man ska välja. Dessa två faktorer
går ofta hand i hand, därför att med ökad komplexitet och möjlighet att få ett
verklighetsnära resultat så väljer man produkter som ligger i det övre
kostnadssegmentet.

Viktiga faktorer att ha i åtanke när man väljer program kan vara24:

• Vilka användare ska programmet ha och hur stora förkunskaper har de?
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• Vilken utbildning behövs och vad är kostnaden för denna?

• Hur väl kan man applicera denna typ av program på sin egen process (dvs.
hur stor nytta har man av programmet)?

• Vilka hårdvarukrav ställs för att kunna använda programmet?

• Vilka system har kunder och leverantörer och hur viktig är
kommunikationen med deras program?

• Vilken är den önskade systemintegration (dvs. vilka andra applikationer
ska programmet kopplas ihop med)?

Tendensen inom gjuteriindustrin är att man söker kraftfulla applikationer som
kan användas effektivt på billiga PC istället för på dyrbara Unix-baserade
arbetsstationer. Integrationen är enklare uppnådd när dessa PC är integrerade i
ett existerande nätverk, som knyter ihop folk och data inom ett gjuteri.
Programvara tycks även bli mindre kostsam och lättare till använda, vilket
ytterligare talar för att gjuterierna ska börja använda sig av CAE-verktyg.

4.8 Organisatoriska och affärsmässiga frågor

Den existerande organisationen runt utveckling av gjutgods inom
gjuteriindustrin är till stor del projektbaserad. Varje komponent som utvecklas
har ofta olika kunder med skiftande krav. Detta betyder att gjuteriingenjören
måste ha kompetens i områden såsom marknadsföring, försäljning, tekniskt
kunnande, projekthantering och språkkunskaper för kontakter på en global
marknad.

CAE-verktyg och IT kan stödja detta arbete på flera sätt. Snabb överföring av
information är en av de viktigaste delarna för att sänka utvecklingstider. Även
effekten av visualisering av problem kan uppnås med effektivt användande av
CAE-verktyg i alla områden inom gjutning.

En klar avsaknad av strategiskt tänkande existerar dock inom detta område.
Detta är möjligen därför att ingenjörer dominerar detta område och inte
ekonomer. Bara ett gjuteri hade en skriven strategi. Gjuteriet som var ansvarig
för denna strategi hade gjort detta för att en av deras större kunder hade
efterfrågat en CAD-strategi för att se hur gjuteriet skulle hantera utvecklingen
inom detta område. Kunden ville börja leverera sina geometrier direkt i 3D-
format till gjuteriet och ville därför se hur väl rustat gjuteriet var att möta
detta. Gjuteriet såg en chans att bli en långsiktig partner till kunden genom
detta.

Vid intervjuerna har det visat sig att man har skiftande organisatoriska
strukturer för att stödja utvecklingen av gjutna produkter. Dessa strukturer är
skapade för att möta de speciella behov som varje gjuteri har. Tre olika typer
av organisationer för utveckling av gjutna produkter fanns hos de intervjuade
gjuterierna. Dessa var:
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• En traditionell beredningsavdelning som vanligtvis är placerad under eller
i nära samarbete med den tillverkande avdelningen. Detta visar betydelsen
av processkunskap och lägger tyngdpunkten på de speciella krav som
gjutning som produktionsmetod har.

• En beredningsavdelning är placerad under försäljningsavdelningen, för att
få en närmare kontakt med kunden.

• En "resident engineer" placerad inne i köparens utvecklingsorganisation
för att hjälpa till produktutvecklingen av gjutna komponenter. Detta beror
på att gjuteriet vill säkra order och öka hastigheten på
utvecklingsprocessen. Storleken på order och kundens betydelse definierar
de resurser som man lägger på en sådan lösning.

Dessa organisationstyper speglar inte alla typer av gjuterier. Några av dem är
av en storlek på bara en eller två beredare som arbetar med beredning av
gjutgods. Denna ger en anspråkslös organisation med en hög grad av frihet
och denna lösning är svår att beskriva med vanliga organisationsdiagram. Att
organisationen är projektorienterad anses i alla fall viktigt.

Detta visar även att med ny teknologi, så behövs ofta organisatoriska
förändringar. Det är inte bara så att teknologin behöver den. Den även
möjliggör dem.

Med en kombination av teknologi och organisatoriska förändringar är det
möjligt till sänka kostnader och korta utvecklingstider. 25

Teknisk
förändring

  Ritningar

CIM

CAD/CAM

 CADesign

Hög

Låg

HögLåg Organisationsförändring

Bild.11 Teknikens förändring ger möjligheter till organisatorisk
förändring24
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Det har även visat sig att möjligheten att påverka kunden i val av lösning
minskar när man kommer in sent i utvecklingsprocessen. Därför är det viktigt
att delta tidigt i kundens produktutvecklingsprocess. Kunskap om gjuteri-
processen skiljer sig bland kunderna. Om gjuteriet kan samarbeta med kunden
under utvecklingen ökar chanserna för att få en gjutanpassad produkt och
behovet av förändringar i ett senare stadium är lägre.

Här bör gjuterierna agera som experter inom gjuteriteknologi och ge kunden
stöd. Positiva effekter från detta är att kunder är tätt kopplade till gjuteriet och
chanserna för att få en order ökar. Det ger ett ökat värde till kunden som inte
är bundet till produkten men kan ge gjuteriet ökade marknadsandelar.

För att korta tiden för modell-/verktygstillverkning, så är ett nära samarbete
med modell/verktygsmakare ett måste. Där detta inte är möjligt är det viktigt
att förse dem med rätt information inför tillverkning av modeller och verktyg.
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5  PRODUKTUTVECKLINGSPROCESS I OMVANDLING

I och med den ökade användningen av CAE och IT inom gjuteriindustrin
behöver man tänka om hur utvecklingsprocessen ska se ut för gjutna
produkter. CAE-verktyg ger möjlighet att spara både tid och kostnader i
utvecklingen av gjutna produkter. Kostnader och tid är de två viktigaste
faktorerna när tar fram gjutna produkter.

De tre följande diagrammen (bilderna 11-13) visar tre olika nivåer av CAE-
användande. De reflekterar det läge som flera av gjuterierna står inför idag,
där de i samtliga fall måste öka sitt användande av datorstödda verktyg för att
kunna konkurrera.

5.1 Förklaring till diagrammen

Rutorna representerar aktiviteter i designprocessen. Pilarna representerar
information eller fysiska objekt som inmatning eller utmatning från aktiviteter.
Streckade linjer representerar ansvarsområden för aktiviteter.

Processen är uppdelad i fyra faser, för att visa var CAE kan användas i de
olika delarna i designprocess. Processen är baserad på den generella
designpro-cessen enligt Shigley och Mischke 26. Dessa är:

• Konstruktionsfas
• Testfas
• Produktionsfas
• Kontrollfas

5.2 En process utan CAE-verktyg

Flera av de mindre gjuterierna använder en process där inga CAE-verktyg
förekommer. Det verktyg som ibland används i denna process är CAD för
produktion av ritningar och ibland CAM för modell/verktygsproduktion.
Informationen som utbyts är huvudsakligen pappersbaserad och processen
saknar integration. Den är tidsödande därför att allt gjutgods behöver
testgjutas och är därför även dyr. Testprocessen är ofta nödvändig att göra om
flera gånger innan man uppnått ett acceptabelt resultat hos gjutgodset.
Testgjutningarna avbryter den dagliga produktionen och dessa avbrott adderar
inget värde till den slutliga produkten.

Denna process är relativt okomplicerad där informationen med lätthet är styrd,
därför att den är fysisk. Den är heller inte integrerad datamässigt och involvera
därför inte problem med integration standarder, överenskommelser om
samarbete och anpassning av informationen för att passa de olika involverade
parterna. Negativa effekter av denna brist på dataintegration är att den är
dyrbar och tidsödande därför att den inte återanvänder tidigare skapad
information utan man behöver omarbeta den.
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        Bild 12 En process utan CAE-användning
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 5.3 Dagens process med CAE

För närvarande finns det en vilja i gjuterierna att höja CAE-användandet.
Detta är för att de har börjat förstå dess möjligheter och även det faktum att
vissa kunder kräver det. Ett ökat antal kunder har börjat titta på möjligheterna
att leverera CAD-filer direkt till gjuterierna som den enda informationen om
produktens geometri. Detta ger en möjlighet för gjuterierna att korta ner
utvecklingstiderna om de kan använda kundens CAD-data direkt från kunden.
För detta behöver de lösa problemet med CAD-överföring, därför att CAE-
användandet till stor del baseras på CAD. Negativt är dock att fullt utnyttjande
av möjligheterna inom CAE och dess synergieffekter inte nås i den nuvarande
processen. Endast gjutsimulering drar fördel av information redan skapad i
CAD-filer och inte områden såsom CAM och CAPP.

Gjuterierna har även genom användandet av simulering börjat att använda ny
teknik inom CAE-området. Negativa effekter är att detta inte en integrerad
process och data som är skapad tidigare är inte i allmänhet använd i hela
processen. Detta betyder att de inte har ett fullt användande av CAE i sin
utvecklingsprocess och de förlorar därför många av de positiva synergieffekter
som är möjliga att uppnå (nämnt i kapitel 3.9). Användandet av Rapid
Prototyping ökar dock för att kunna visualisera produkter och för att kunna
kommunicera kring den tänkta konstruktionen. Rapid Prototyping behöver
vanligtvis CAD-filer som indata och är också ett ganska dyrt verktyg, men
fördelarna är märkbara i kommunikationen med kunden.
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5.4 En process med utökat CAE-användande

När man tittar på CAE ur ett mer strategiskt synsätt, behöver man ändra på
designprocessen för gjutna produkter. CAE-verktygen ger möjlighet att arbeta
med mer simultan teknikutveckling och även möjlighet att arbeta närmare
kundens utvecklingsprocess. Genom att deltaga i kundens arbete med nya
produkter är det möjligt att säkra kontrakt på ett tidigt stadium och även korta
ner utvecklingstiden genom att bistå med kunskap om gjutprocessen. Med
hjälp av FEM och gjutsimulering, kan man arbeta i en virtuell
produktutvecklingsprocess och komma nära en optimal konstruktion snabbt
och till en låg kostnad, därför att få eller inga fysiska gjutgodsprototyper är
gjorda i detta stadiet.

Det som kallas CAD-paket i flödesscheman är en samling av de filer som
behövs i varje stadium. Beroende på möjligheterna till att använda olika typer
av CAD-filer och beroende av de involverade parternas system, så justeras
detta paket för att passa alla involverade parters behov. Man kan även lägga
till renderade bilder och olika typer av neutrala filformat, så att man är säker
på att alla involverade får tillgång denna data genom CAD-program och CAD-
viewers. Detta kan vara en lösning till CAD-överföringsproblemet, speciellt
när utvecklingen inom detta område är utom gjuteriernas kontroll. För att
underlätta detta utbyte av CAD-filer, bör gjuterierna planera sitt utbyte med
varje partner. (Se Bilaga 6)

All information som flödar i denna process borde vara möjlig att få tillgång till
elektroniskt. Lösningarna för detta kan variera mellan typer som e-post, ISDN
eller olika diskformat.

CAE och användande av IT-baserade kommunikationsverktyg möjliggör
närmare samarbete med kunderna. Detta gör processen mindre tidsförbrukande
och mindre dyrbar. Genom ett närmare samarbete mellan gjuteri, kund och
andra inblandade, är sannolikheten ökad för ett bra resultat direkt.

Positiva synergieffekter från ett utökat CAE-användande kan man finna i flera
områden inom utvecklingsprocessen. Information skapad i CAD-stadiet är
lättare att återanvända i en integrerad process. Informationen gör det även
möjligt för deltagare inom alla områden av produktutvecklingen att ge åsikter
på produkten och att delta aktivt i processen. Denna ökade komplexitet av
processen gör att man behöver ett mer kontrollerat sätt att utveckla och styra
dessa system. Ett hjälpsamt verktyg i styrandet av denna process är PDM-
system, men dess lämplighet är inte utvärderat i detta arbete.
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                Bild 14 En process med väl utvecklat användande av CAE
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5.5 Variationer beroende på gjutmetod

Betydelsen av att lägga ner mycket arbete under konstruktionsstadiet är
avgörande oavsett vilken gjutningsmetod som används. Skillnaden mellan
användare av permanenta formar såsom pressgjutning och användare av
engångsformar som sandformar ligger främst i utvecklingskostnad och tid.
Permanenta formar är viktiga att få rätt första gången, därför att verktygen är
dyra att tillverka. Detta gör att det även är en tidsödande process när analys av
verktygskonstruktionen måste vara grundlig för att ett bra första resultat skall
erhållas. Med hjälp av CAE-verktyg för analys och den information som
skapas kan sedan användas i senare steg i processen kan man minska
utvecklingstiden avsevärt.

För användare av engångsformar är det även viktigt att lägga stor vikt vid
konstruktionsstadiet i utvecklingsprocessen. Det är lättare att ändra en
konstruktion därför att modellerna inte är så dyra att tillverka. Men varje gång
man lämnar ett stadium i processen för att gå till nästa och senare måste gå
tillbaka, som det är indikerat i diagrammen, så ökar kostnaderna på grund av
att uppehåll i den dagliga produktionen görs och de konstruktionsändringar
som görs innebär att processen måste startas om. Detta har även en effekt på
utvecklingstiden, vilken ökar. Med hjälp av CAE-verktyg i
konstruktionsstadiet och samarbete med kunden i detta stadiet, är det möjligt
att komma närmare ett bra resultat snabbare och billigare. Med IT och de
kommunikationsmöjligheter som ges genom detta minskar betydelsen av
geografiska avstånd och samarbete med kunder och andra partners underlättas.

5.6 CAEs strategiska betydelse

Det är allmänt vedertaget att i designprocessen så ökar kostnaderna med en
logaritmisk faktor för varje stadium när ändringar behöver göras2,26. Desto
senare i processen som dessa ändringar behöver göras brukar man säga att
kostnaderna ökar tiofalt. Denna princip går att tillämpa på utvecklingen av
gjutna produkter, men i denna process måste man ha ett annat viktigt faktum i
åtanke. När ett problem uppstår och ändringar behöver göras på den gjutna
produkten, så måste man oftast gå tillbaka till konstruktionsstadiet, vilket leder
till starkt ökade kostnader och längre utvecklingstid. Med hjälp av verktyg
såsom gjutsimulering kan man förutsäga defekter och effekterna av
processvariationer och därmed undvika att i ett senare skede behöva gå
tillbaka till konstruktionsstadiet.

Användningen av CAE-verktyg inom detta område kan korta ner tiden för
produkten att nå marknaden och därmed även minska dess
utvecklingskostnader. Synergieffekter kan ses inom flera områden såsom
modelltillverkning och pressgjutverktyg. Denna integration är inte bara en
tekniskt fråga, utan även en fråga om samarbete och organisatorisk förändring.
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6 UTVECKLING AV EN CAE STRATEGI

6.1 Varför ska man använda strategier?

Användandet av CAE leder till en mer komplex process, som flödesscheman
visar i kapitel 5. Informationen skapad i CAD vid konstruktionsstadiet kan
användas vid flera andra aktiviteter, och ger möjlighet till att minska kostnader
och utvecklingstider. Det borde även vara möjligt att underlätta
kvalitetsarbetet genom de visualiseringsmöjligheter som finns. Realiserandet
av CAE-utveckling är huvudsakligen en ledningsfråga idag, inte en tekniskt,
fast den tekniska förståelsen behövs. Detta visar att man behöver involvera
olika människor från varierande områden i företaget för detta strategiska
utvecklingsarbete.

Det som en strategi kan göra för företaget är huvudsakligen:

• Föra fram ledningens syn på hur redskapen kan ändra processen för
utveckling av gjutna produkter nu och i framtiden. Den kan kommunicera
de teknologiska och organisatoriska förändringar som behövs.

• Synen på CAE idag är att den huvudsakliga orsaken till införskaffade av
dessa verktyg är när kunderna behöver dem eller när utvecklingen har
kommit så långt att den nästan betraktas som en standard. Istället borde
gjuterierna titta på hur man kan vinna konkurrensfördelar gentemot sina
konkurrenter genom dessa verktyg. Det skapar en mer affärsmässig syn på
CAE och därmed är det möjligt att hantera CAE som en strategisk resurs.

• CAE-strategin kan ge det ledningsstöd som behövs för att få tillgång till de
resurser som krävs för att förändra processen. Inom industrin är trenden
idag att underleverantörer blir tvungna att ta större ansvar för produkterna
och även utvecklingen av dessa produkter. Så därför är frågan om hur man
ska möta kundens behov med hjälp av CAE-teknik en mycket viktig
ledningsfråga.

• Strategin bör hantera de problem som är involverade i användandet av
dessa verktyg. Detta visar kunderna att gjuteriet tar ansvar för denna fråga
och kan underlätta i arbetet för att bli en långsiktig leverantör. Detta kallas
ofta outsourcing från  kundernas synpunkt, men ur gjuteriernas aspekt
borde den behandlas som en fråga om nya affärsmöjligheter. Med hjälp av
CAE och andra IT-verktyg är det möjligt för gjuterierna att få ett närmare
samarbete med kunderna och därmed ta ansvar för en större del av hela
processen. Detta kan uppnå flera positiva saker, såsom ökade förtjänster
och ett närmare band till kunden, där de kan ta plats som en föredragen
underleverantör till kunden.

6.2 Strategiskt hantering av CAE
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För ett effektivt arbete med CAE på ledningsnivå, så borde man prova att
använda alla tre områden av strategiskt hantering (se kapitel 2.2, s.18). De tre
olika områdena kan appliceras enligt nedanstående:

Strategiskt analys borde inkludera en SWOT-analys och borde vara en
undersökning om hur affärsområden förändras genom användandet av CAE.
Den borde titta på frågor som:

• Vilka är de utmaningar som gjuteriet står inför och vad är den strategiska
responsen inom det tekniska området i gjuteriet?

• Vilken är nuvarande synen på användandet av CAE?

• Hur ser utvecklingsprocessen ut för gjutna produkter och hur är den
relaterad till andra funktioner inom organisationen?

• Ger CAE-verktygen största möjliga nytta idag? Om inte, vilka är de
möjliga förändringarna och hur kommer de att förbättra resultatet.
Undersökningen bör inte föreslå vad som ska göras för att förbättra läget,
då detta är en del av strategiformuleringsprocessen.

• Hur ser  CAE-systemets arkitektur ut idag och hur stöder CAE konstruk-
tionsprocessen.

• Vilka är möjliga områden för förbättring?

• Vilka omedelbara åtgärder behöver tas?

Ett Strategiskt val ska tas baserat på analysen. Från detta val är strategin
skapad, och valet borde klart visa vilka konkurrensfördelar som kan uppnås
från de förändringar som behövs göras. Den borde även behandla lämplighet,
accepterbarhet och genomförbarhet för strategin.

Strategiimplementering kan vara den svåraste delen av strategisk hantering.
Denna förändrar personalens rutiner och det dagliga arbetet blir avbrutet av ny
teknologi. Implementeringsprocessen borde inte i allmänhet vara för snabb
utan istället vara gjord stegvis och genom detta kan implementeringsprocessen
kontrolleras lättare. Målet är att skapa ett klimat för processförbättring och
minimera uppehållet i de inkomstbringande aktiviteterna.

6.3 Vad en CAE-strategi bör innehålla

CAE-strategin bör fånga nuvarande tillstånd i processen och ett mål som ska
vara baserat på visionen av den framtida processen. Det är viktigt att visa hur
uppgifterna kommer att utföras, varför de borde utföras och när de skall
utföras. Det är även en bra sätt av kommunicera avsikten inom detta område
och att anpassa användande till resten av gjuteriets aktiviteter.

Första delen skall beskriva avsett affärsområde för strategin och varje
funktionsområdes mål för att kunna beskriva vad som ska förändras och hur
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dessa ändringar kommer att påverka olika nivåer i gjuteriets
utvecklingsprocess. Den ska fånga den långsiktiga synen på hur CAE kan
användas för konstruktion och hur man på bästa sätt får utbyte med de olika
involverade delarna i utvecklingsprocessen.

Beskrivningen av nuvarande tillstånd bör inkludera:

• Utvecklingsprocessen och hur den ser ut idag.

• Innehållet i den gjutna produktens definitionsmodell, dvs. vilka data och
vilken information som flödar genom organisationen som rör gjutna
produkter och hur dessa används.

• Arkitektur för CAE-verktyg och hur de är integrerade. Det bör även
inkludera nuvarande problem med användandet av CAE och vilka fördelar
man uppnår med redskapen idag.

• Personalens skicklighet inom detta område idag och i vilken utsträckning
den är utnyttjad.

• Beskrivningen av målet bör inkludera:

• Utvecklingsprocessen för att nå målet.

• Innehållet i den gjutna produktens definitionsmodell, dvs. vilka data och
vilken information som kommer att flöda genom organisationen som rör
gjutna produkter och hur dessa används.

• Ny arkitektur för CAE-verktyg och hur de kommer att vara integrerade.
Det bör även inkludera möjliga problems om kan uppstå med användandet
av CAE och vilka fördelar man avser att uppnå med redskapen.

• Ny organisatorisk struktur om ändringarna kräver detta och hur den
kommer att påverka personalen. En flödesplan för den nya processen kan
skapas för att klargöra detta.

• De nya kunskaper som kommer att behövas för implementeringen och
utbildningsbehovet för detta.

Det är nödvändigt att sätta upp en tidsplan för att styra implementerings-
processen. Planen bör sätta prioriteringar på uppgifterna som är involverade
och ett tidsschema för dessa uppgifter.

Resursbehov för realiserandet av processen och det nya systemet bör
inkluderas. Resursbehovet omfattar alla CAE-verktygen som är involverade,
personalen som behövs och styrning av både teknologin och människorna som
är involverade i förändringen.

Just styrningen av förändringen är en viktig del av CAE-strategin. Flera
områden och en stor del av personalen påverkas av denna ändring i deras
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dagliga rutiner. Det behövs därför en klar styrning av förändringen. Planer för
hur man ska hantera personalen och organisation de arbetar inom behövs.

Utbildnings- och träningsbehov bör planeras för alla involverade inom
organisationen och deras behov av kunskap om processförändringen måste
tillgodoses. Processförändringen behöver även styras så att man inte tappar
kontroll över den.

Den sista delen av strategin är den som är viktig att kommunicera till alla
involverade. Denna del rättfärdigar förändringen av organisationens sätt att
arbeta och behövs för att övertyga personalen att vara en del av denna
förändring. Den ska rättfärdiga förändringen från flera olika synsätt. Viktiga
delar är tekniskt, ekonomiskt och socialt rättfärdigande.

6.4 Placering av CAE-strategier i affärsmiljön

Det är viktigt att koppla CAE-strategin till andra existerande strategier inom
organisationen. Detta är hur man kan söka stöd för sin förslag i strategin
eftersom inriktningen på företagets aktiviteter ska vara definierad i de andra
strategierna. Även för att säkerställa att CAE-användandet passar de större
gemensamma mål som existerar inom organisationen måste CAE-strategin
stämma överens med andra strategier. CAE-strategin kan även agera som
underlag för skapande av andra strategier och även skapa en orsak för att
förändra dessa strategier.

Företagets strategi

Äffärsstrategi

CIM-strategi IT-strategi
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6.5 Arbete med Strategier

Arbetet med strategier är en årlig process, speciellt inom ett område som CAE
där utvecklingen rör sig snabbt. Ett förslag på hur man kan arbeta med detta är
beskrivet i bilden nedan. Normala strategier löper över 3-5 år. Ett relativt kort
tidsperspektiv är föreslaget för planerande av CAE-systemets utveckling
därför att förändringen av teknologin är snabb och kundkraven kan variera
över tid. 5 Planering för tre år framåt bör vara lämpligt. Djupet av planeringen
är beskrivet i kapitel 2.5.
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7  SLUTSATS

Strategisk CAE-utveckling för gjuterierna är idag ett viktigt om-
råde på en allt hårdare marknad. En förstärkning på den tekniska
sidan behövs för att kunna konkurrera med högkvalitativt
gjutgods. Konkurrensen kommer från länder med
lägreproduktionskostna-der som de svenska gjuterierna har svårt
att möta.

För att framåtskrida i sitt arbete med datorhjälpmedel vid utveck-
ling av gjutgodsprodukter så behöver även detta område ses över
med hjälp av strategisk utveckling.

Frågor som behöver besvaras är sådana som hur vill gjuteriet
utvecklas inom 3-5år? I vilken utsträckning kan CAE-verktygen
hjälpa till med detta? Hur ska man kunna nå de uppsatta målen
med hjälp av CAE-teknik?

Man måste också ta ställning till hur man ska organisera sitt arbete
med CAE. Den nya tekniken ger nya möjligheter att komma
närmare kunden genom att tidigare komma in i kundens produkt-
utvecklingsfas. Detta ställer nya krav på hur man arbetar och kan i
vissa fall kräva att man omorganiserar sin beredningsavdelnings
sätt att arbeta.

Att finna de krav som man ställer på CAE-applikationer kräver
kunskap om vad man kan utföra med programmen, men även vad
man vill utföra med programmen. Behovet måste mötas av
programmens möjligheter.

Det problem som uppstår vid filöverföring kommer troligtvis att
bestå ett bra tag framöver. Utvecklingen inom detta område ligger
utanför gjuteriernas kontroll och den enda synliga lösningen idag
är att samarbeta med de parter som man utbyter filer med, för att
kunna nå ett framgångsrikt resultat. Detta område kräver att man
anstränger sig att kommunicera med de inblandade parterna. Man
kan uppnå stora kostnads- och tidsbesparingar genom att använda
redan tidigare skapade CAD-modeller.

Vem ska man då lägga tonvikten på att kunna kommunicera med
när man väljer sina applikationer? Detta varierar självklart från fall
till fall och det är upp till varje gjuteri att avgöra vilka samarbeten
med kunder och leverantörer som är viktiga. Dock ska man
komma ihåg att tänka på de som ska använda programmet och att
det ska passa in i det befintliga datorsystemet.
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Användandet av CAE-verktyg leder tillen mer komplex utveck-
lingsprocess för gjutna produkter. Information skapad i CAD vid
konstruktionsstadiet kan användas i flera andra steg i utvecklings-
processen, och ger därigenom möjlighet att sänka kostnader och
utvecklingstider. Den ger även möjligheter inom andra områden, till
exempel enklare kvalitetsarbete genom visualisering av produkter
för att underlätta FMEA-analys. Införande av CAE-system är idag
huvudsakligen en ledningsfråga, där effektiv hantering kan leda till
nya affärsmöjligheter. Ett gjuteri som hanterar denna fråga rätt kan
bli föredragen som leverantör till stora kunder i ett tidevarv som
kännetecknas av ”outsourcing” och kan underlätta för gjuterierna att
agera som systemleverantör.
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SYFTE

Rapportens syfte är att fungera som hjälp vid framtagning av
CAE-strategier.

INNEHÅLL

Rapporten behandlar teorierna bakom CAE-strategier och
rapporten visar även exempel på hur olika gjuterier arbetar med
CAE (Computer Aided Engineering).
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