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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts vid Linköpings universitet och behandlar automatiserad 
omställning av flexibel fixtur med hjälp av en industrirobot. Arbetet har gjorts inom 
projektet Koofix (Koordinatstyrd fixering) samordnat av Vinnova och flera ledande 
svenska industriföretag. 
 
Inom examensarbetet har ett tekniskt lösningsförslag på en utrustning för automatiserad 
omställning av flexibel fixtur med hjälp av en industrirobot arbetats fram. Lösnings 
förslaget har till viss del också realiserats och testats i labbmiljö.  
 
Målet med arbetet var att ta fram en fullt fungerande utrustning och metod för 
automatiserad omställning av flexibel fixtur med hjälp av en industrirobot. Målet har 
inte nåtts helt, men lösningen har blivit väl tekniskt dokumenterad och kritiska moment 
har testats.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

Abstract 
This final thesis report was performed at Linköpings University and treats an automated 
changeover of a flexible fixture with an industrial robot  The work was made within the 
project Koofix (Koordinatstyrd fixturering, translated:  Coordinates controlled fixing) 
coordinated by vinnova and many of the leading Swedish industrial companies. 
 
In the range of the thesis report a technical solution for an equipment and method for an 
automated changeover of a flexible fixture with an industrial robot has been developed. 
The solution proposal has for some parts been tested in a labenvironment.  
 
The goal with the thesis has been to bring forward a well working equipment and 
method for an automated changeover of a flexible fixture with an industrial robot. The 
goal has not been reached, but a well technical documentation has been brought forward 
and the crucial elements tested.  
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1 Inledning 
Rapporten som här presenteras är resultatet av ett examensarbete på institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings tekniska högskola. 
Huvuduppgiften har varit att ta fram en automatiserad lösning för att, med hjälp av en 
industrirobot, ställa om stödpunkter i en flexibel fixtur. Examensarbetet har varit en del 
av forskningsprojektet ”koordinatstyrd fixering” som drivs med stöd av Vinnova på IEI. 

1.1 Bakgrund 
Behovet av flexibel automation idag motiverar ofta användandet av robotar inom 
produktionen. Det fungerar också bra för många standardapplikationer. Emellertid gör 
den begränsade absoluta precisionen och bristen av kontroll utav pålagd kraft för roboten 
att användningsområdena idag begränsas. Ett annat nyckelproblem med automatisk 
produktion är att det behövs fixturer för att roboten ska kunna genomföra arbetet. 
Dagens fixturer är i sig inte flexibla och ofta dyra. Totalt sett med kostnad och 
produktivitet säger erfarenheten att robotar inte hjälper kortserieproduktion i Sverige 
idag. Svensk tillverkningsindustri låter andra företag få sköta en eller flera processer 
inom produktionen, så kallad outsorucing, oftast till lågkostnadsländer.  
 
I forskningsprojekt vid monteringsteknik på Linköpings tekniska högskola har 
grundläggande principer för ekonomiskt konkurrenskraftiga fixturer utvecklats, genom 
flexibla fixturer. En serie principer med ställbara stöd i ett flexibelt ramverk för 
montering inom flygindustrin har utvecklats.  
 

 
 

Figur 1 Bild över en flexibel fixtur, med robot och operatör 



 
 

Kapitel 1 - Inledning 

- 2 - 

Det speciella Ramverket kallat Box-Joint håller ihop balkar av olika storlekar genom 
klämförband. Ramverket byggs upp enligt CAD-modeller runt detaljen. På balkarna fäst 
dynamiska moduler som utgör stödpunkter i den flexibla fixturen. De dynamiska 
modulerna finns i ett flertal utföranden. En typ av dessa dynamiska moduler med 
stödpunkter är hexapoden(Figur 2), som består av en bottenplatta fäst i ramverkets balk 
och en bottenplatta länkad med sex ben till bottenplattan. Topplattan med stödpunkten 
kan fixeras till önskad position inom dess flexibla område. 

 
 

1.2 Syfte och Mål 
Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att ta fram en fungerande utrustning för 
automatisk omställning av stödpunkter i flexibla fixturer med hjälp av en industrirobot. 
Omställning ska kunna ske genom mekanisk kontakt mellan robot och den dynamiska 
modulen i en flexibel fixtur. Operatörens arbete vid omställningen skall vara minimal 
eller obefintlig. På sikt ska roboten själv hämta eventuell utrustning för omställningen 
och sedan om så önskas växla in till drivande verktyg efter omställning. 
 
Målet har varit att få fram ett väl genomtänkt koncept där eventuella tekniska 
osäkerheter undanröjts. Detta genom att exempelvis använda gedigen utrustning i 
konceptet som är väl testad och dokumenterad och vid egna konstruktioner utföra 
kvalitativa tester i labbmiljö.  

Figur 2 Hexapod på balk 
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet behandlar inte själva hämtningsförfarandet för framtagen utrustning så ingående. 
Detta på grund av att tid inte funnits och att lösningar på andra problem som 
låsningsförfarandet på de flexibla fixturerna har prioriterats.  Dock behandlar arbetet 
utseendet av all utrustning och därför måste också hänsyn tas till att den skall kunna 
växlas in och magasineras.  
 
Någon noggrann utredning om hur medieöverföringen kommer att ske till framtagen 
utrustning i de fall den ska kunna vara växlingsbar görs inte, utan medieöverföring får 
här ses som generell för lösningar till verktygsväxlingar i robotcellen. 

1.4 Metod 
Arbetet har börjat med en litteraturstudie för att få insikt om problemen, och även skapa 
förståelse för de olika applikationerna som berörs. En övergripande konceptframtagning 
på olika lösningar har genomförts för att sedan skalas ner till ett mindre antal för en 
grundligare analys. Ett val av ett slutgiltigt koncept har genomförts utifrån 
problemanalys och önskemål på färdig lösning. Konceptet utvecklades och de tekniska 
problemen analyserades mer ingående för att anpassas till bästa möjliga lösning. 
Slutligen har vissa tester gjorts för att verifiera delar av konceptets funktioner. 
 
För att skapa inspiration till konceptgenereringen och leta befintliga lösningar för 
problemen har Tekniska mässa 2006 i Stockholm och mässan Elmia Subcontractor 2006 
i Jönköping besökts. Studiebesök har genomförts på Arho Mekaniska AB där olika 
robotceller konstrueras och byggs upp. 
 
Diskussion med vår handledare och andra personer med mer erfarenhet inom ämnet har 
hållits kontinuerligt, för att söka nya vägar och försöka finna de bästa lösningarna, 
speciellt i de fall då egna konstruktioner har gjorts. 

1.5 Disposition 
Inledande i arbetet kommer en teoridel där olika tekniska begrepp och detaljer förklaras 
för att skapa en bättre förståelse för arbetets senare kapitel. Denna del kan ses som ett 
uppslagsverk för läsaren. Efterföljande kapitel är en förstudie med en nulägesanalys och 
en problemanalys. Här beskrivs nuvarande lösningar och problem diskuteras och krav på 
vår lösning sätts upp. Sedan beskrivs och diskuteras olika metoder och utvecklingsvägar. 
I nästkommande kapitel när ett koncept valts att gå vidare med, beskrivs en mer 
detaljerad lösning av konceptet. Kapitlet med det detaljerade konceptet följs av tester på 
olika delar av det valda konceptet. Slutligen tas slutsatserna upp och kommenteras. I 
bilagorna finns fler bilder och ritningar av egna konstruktioner. 
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2 Teoridel 
I detta kapitel förklaras olika tekniska detaljer och termer som läsaren måste vara 
införstådd med. Här behandlas även de olika bakomliggande projekt som arbetet berör, 
och det ges förklaringar till deras projektbeskrivningar. 

2.1 Något om roboten 
Antalet robotar inom industrin ökar stadigt. Några av anledningarna till varför företag 
investerar i industrirobotar är att de kan erhålla lägre tillverkningskostnader, högre och 
jämnare kvalitet samt mer flexibla tillverkningssystem. Styrkan hos en robot ligger i att 
den har en hög flexibilitet, är lätt att anpassa till ny produktion och har relativt stort 
rörelseområde. Det finns ett antal användningsområden för en robot, bland annat 
plockning, montering, punkt- och bågsvetsning, sprutmålning, och skärande bearbetning. 
 
Industriroboten som använts i detta arbete och använts i våra tester är av modell IRB 
4400 (Figur 3) och är tillverkad av ABB Robotics. Det är en antromorf robot och har en 
öppen kinematisk struktur, vilket menas med att varje länkarm drivs oberoende av de 
övriga. Roboten har sex frihetsgrader och kan därmed röra sig över ett stort område, och 
har bra åtkomlighet på många positioner inom sin räckvidd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kort Fakta om IRB 44001: 
Max nyttolast 60kg 
Räckvidd: 1.96m 
Positioneringsnoggrannhet: 1-2mm 
Repeternoggrannhet: 0.07-0.1mm 
Antal axlar: 6st 
Max TCP hastighet 2.2m/s 

                                                 
 
1 ABB produktblad IRB 4400, http://www.abb.se, 2007-01-10 

Figur 3  ABB IRB 4400 
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2.2 Coromant Capto 
I en flexibel fixtur med de omställningsbara stödpunkterna är det inte den dynamiska 
modulen som utgör noggrannheten i rymden. Utan det är positionen roboten ger den som 
blir den verkliga stödpunkten. Det är roboten som förflyttar den dynamiska modulen till 
den önskade positionen i rymden för vidare uppspänning av detalj. Därför är det viktigt 
att inga förluster av toleranser mellan roboten och den dynamiska modulen fås. Även vid 
tillämplingar med inväxling av drivande verktyg kan man inte tillåta förluster mellan 
verktyg och robot. 
 
Coromant Capto är ett verktygshållarsystem från Sandvik Coromant. Det är konstruerat 
för all skärande metallbearbetning.2 Captoenheterna finns i ett urval av storlekar och 
former. Därför behövs inga specialbeställningar göras. Till projektet valdes Coromant 
Capto C4, och användes för många olika tillämplingar. En av anledningarna var att med 
robot kunna docka till en dynamisk modul. Captointerfacet har en triangulär infästning 
enligt Figur 4, infästning är dock enbart möjlig genom en orientering som uppnår en bra 
repeternoggrannhet. Repeternoggrannheten för Captosystemet på den dynamiska 
modulen fastställdes i ART(se bilaga4) till +/- 0.002mm.3 Captosystemet valdes även för 
den robusta designen och har en bra styvhet, och klarar med stor marginal önskade 
hållfasthetskrav. Det är också relativt andra system som uppfyller samma krav en 
billigare lösning. Ytterligare ett användningsområde är att i projektet Factory-in-a-Box 
använda capto- systemet till inväxlingen av olika aktiva verktyg.4 
 
Systemet är uppbyggt av han- och honcaptodelar. I Factory-in-a-Box konceptet fungerar 
en hydrauliskt låsbar capto- hona som gripdon för robot, och är placerad längst fram på 
roboten. Handelen fungerar sedan som en standardiserad grippunkt för de olika 
verktygen och de dynamiska modulerna.  

                                                 
 
2 Sandvik Coromant, Beställningskatalog, 2006 
3 Henrik Khilman (2005), Affordable Automation for Airframe Assembly-Development of Key Enabling 
Technologies,  s.75 

Figur 4 Roboten dockad mot en dynamisk modul genom captointerfacet. 
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2.3 Hexapod 
Flexibel fixtur är en sexbent omställningsbar anordning som kan anpassas efter de 
detaljer som skall fixeras. Den består av två stycken plattor, en bottenplatta och en 
topplatta. Däremellan sitter det sex ben med kardanknutar i ändarna. Benen kan justeras 
till olika längder och på så vis erhålles många olika punkter i rymden för fixering av en 
detalj. Hexapoden låses med de ETP-kopplingar som varje ben är utrustade med. I 
upplåst läge har den bra rörlighet och i låst läge har den en hög styvhet. Det finns två 
metoder för att låsa Hexapoden, en manuell metod och en automatisk metod. Den 
manuella låsningen sker med en vanlig insexnyckel där varje ben låses var för sig till 
skillnad mot den automatiska låsningen där alla benen låses samtidigt med hydraulik.5 
 
På topplattan sitter en captohane som roboten kan docka till med sin captohona som 
sitter fäst längst fram på robotens anslutningspunkt för verktyget, även kallat robotens 
nylle. Roboten kan flytta Hexapoden till önskat läge för att sedan låsas i sitt läge. Det 
önskade läget bestäms av den positioneringsnoggrannhet roboten har. För att erhålla en 
mer precisare position så har det inom projektet FlexAA utvecklats en metod för att 
uppnå en bättre positionering. Med hjälp av yttre mätsystem integrerat med robotens 
mätsystem kan en noggrannhet på +/-0,01mm bli möjlig jämfört mot en normal robots 
positioneringsnoggrannhet på cirka +/-2mm5. Det yttre mätsystemet kontrollerar och 
kalibrerar kontinuerligt robotens koordinatsystem för att uppnå en bättre positionerings-
noggrannhet. 

 
Figur 5 Hexapodens olika delar syns till vänster och några positionerings möjligheter till höger. 
 

                                                                                                                                                
 
4 Ossbahr, 2006 
5 Hexapoden, 2006, Ossbahr och Kihlman 
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2.3.1 Låsningsmekanismen  
Hexapoden låses med ETP-kopplingar av modell express som används vid manuell 
låsning eller med ETP-kopplingar av modell Hypus (Figur 6) som används vid 
automatisk låsning. Vid en automatisk låsning av hexapoden så skapas ett hydraultryck i 
kablarna som är dragna till varje ben. Hydraultrycket fixerar sedan i sin tur de låsringar 
som sitter runt varje hexapodben. Hydraultrycket behöver inte bibehållas när låsringarna 
har fixerats för att hålla hexapoden låst. För att sedan öppna hexapoden så ökas 
hydraultrycket ytterligare så att låsringarna med säkerhet släpper och hexapoden är 
öppen och rörlig igen. 

 
Under manuell låsning används ETP-kopplingar av typen express. Det är ett hydrauliskt 
förband som expanderar mot axel och nav genom att en dubbelväggig hylsa med 
inneslutet tryckmedium trycksätts med skruvar. Till skillnad mot den automatiska 
låsningen så har systemet här konstant tryck även efter låsningen på hexapodens 
kopplingar. ETP-kopplingen är en bra lösning för hexapodens låsningsmekanism. 
Kopplingen har en kompakt konstruktion vilket gör den lämplig eftersom storleken och 
rörligheten är viktiga faktorer hos hexapoden. ETP-kopplingen har en noggrann 
positionering vilket gör den lämplig för användning i en flexibel fixtur.6 Dessutom har 
den ekonomiska fördelar då den relativt den automatiska låsningen är en billigare 
lösning.7    

                                                 
 
6 http://www.etp.se 2007-02-28 
7 Ossbahr, 2006 

Figur 6. Hexapod med ETP-kopplingar 
av modell hypus. 
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Den manuella låsningens ETP-koppling av modell express kan fås med gemensam 
trycksättningsanordning för alla kopplingarna i hexapoden. Kopplingarna låses då 
genom att en enda skruv dras åt, genom att alla tryckskruvar är kopplade till en ventil. 
Ventilen innehåller fett som kan trycksättas genom en tryckskruv. Trycket fortsprider sig 
ut till hexapodens alla ben och kopplingar och alla benen låses på så sätt samtidigt 
genom enbart en manöver. Denna princip är idag inte uppbyggd som hexapod, men finns 
som en annan variant av en dynamisk modul i form av en oktapod. 
 

Figur 7 ETP-koppling av modell express
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2.4 Box Joint 
Ramverket som stommen i ART(se bilaga4) är uppbyggt av kallas för Box Joint. Box-
Joint systemet ersätter i ART de svetsade ramverk som finns i vanliga fixturer. Balkarna 
i Box-Joint systemet hålls ihop med hjälp av Box-Joint moduler som ses i Figur 88. 
Systemet är synnerligen lämpat för flexibel produktion eller flexibla fixturer, eftersom 
det är lätt och enkelt att bygga om eller modifiera. Box-Joint kan bli tillverkade i både 
stål och aluminium. Det har valts att använda standard stålbalkar, eftersom det har bättre 
stabilitet och värmeegenskaper än aluminium. Det är dessutom ett billigare material. 
Box-Joint har visats sig väldigt pålitligt och styvt.8 

 
Box-joint utgörs av ett system av fästanordningar för sammanbyggnad av balkar till 
ramverk i varierbara strukturer för industriella tillämpningar. Balkarna består av 
kvadratiska eller rektangulära hålprofiler i varierade längder. Fästanordningarna 
innefattar särskilt utformade fästplattor, vars huvudmått utgör multiplar av halva 
modullängden. De monteras parvis på motstående sidor av balkarna och dras samman 
med bultar. Dragkraften i bultarna ger upphov till fasthållande friktionskrafter i 
kontaktytorna mellan fästplattorna och balkarna. Utstående kanter eller klackar vid 
fästplattorna ger en formbestämd låsning av balkarna. Föreningspunkterna för balkar i 
ramverket skapas genom att fästplattor vid respektive balk läggs an vid varandra och 
låses i vinkelräta eller parallella lägen med hjälp av låselement mellan de anliggande 
fästplattorna. Dessa låselement utgörs av invändigt gängade hylsor som passar till uttag i 
fästplattorna. Hylsorna utgör samtidigt förankring till bultarna som drar samman 
fästplattorna vid respektive balk.9 
 

 
 

                                                 
 
8 http://ps.ikp.liu.se/ps/staff/henki/assembly-tooling.asp, 2006-12-07  
9 http://www.prometro.se, 2006-12-07 

Figur 8 Box-Joint modul i delar och monterat. 
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3 Förstudie 
Idag finns det två fungerande metoder för omställning av stödpunkter i en flexibel fixtur, 
men det finns också problematik kring båda lösningarna. I detta kapitel beskrivs 
nuvarande lösningar ingående och eventuell problematik analyseras. Det för att 
slutligen kunna sätta upp mål och krav för en ny lösning. 

3.1 Nuvarande lösningar 
För att kunna uppnå en stor flexibilitet i en automatiserad tillverkande robotcell hjälper 
det inte att roboten bara i sig själv är mycket flexibel utan även all utrustning och 
nödvändiga detaljer runtomkring måste också uppfylla samma flexibilitet. Ett stort 
problem är och har varit länge, de specialtillverkade fixturer som måste tas fram speciellt 
för varje specifik detalj som roboten ska bearbeta i sin cell. De är ofta komplicerade och 
dyra att ta fram och tillverka. Därför vill man i konceptet Factory-in-a-Box använda sig 
utav delar av de flexibla fixtureringsprinciperna som utvecklas och utvecklats i FlexAA, 
ART och KooFix. Man skapar då en helt flexibel robotcell, där inte bara roboten är 
flexibel utan även fixturerna i cellen, vilket gör att man snabbt kan ställa om i cellen, om 
ändringar på detaljen kräver det eller om en ny detalj behöver produktionskapaciteten. 
Det går även att styra produktionsflödet i industrierna på ett helt nytt sätt, då man kan 
göra precis som med personalen med en sådan här robotcell. Helt enkelt flytta den till en 
plats eller avdelning där man för tillfället har ett större behov utav cellen. 

3.1.1 Principiellt utseende för en flexibel robotcell 
Utifrån ställda krav och form på detaljen som ska bearbetas och/eller vilka operationer 
som ska utföras på detaljen så varierar utformningen självfallet en del i en flexibel 
automatiserad robotcell. Ett exempel på en sådan utformning ses i Figur 25 i kapitel 2 
där hela cellen är inbyggd i en container.  
 
Den flexibla fixturen har sin stomme i ett flexibelt ramverk. Ramverket byggs upp av 
stål eller aluminiumbalkar och hålls ihop av ett klämförband kallat Box-Joint(2.4), 
istället för att svetsas ihop som konventionella ramverk görs. Det innebär att ramverket i 
sig redan är flexibelt och kan byggas om för att anpassa cellen. Ramverket används inte 
bara till att montera de dynamiska modulerna med stödpunkterna, som kallas 
hexapod(2.3) i fixturen. Utan det används även exempelvis även till fasthållning av ett 
eventuellt verktygsmagasin eller roboten själv. Roboten placeras antingen vid sidan av 
ramverket eller inom ramverket så att den på bästa möjliga sätt får åtkomst på detaljen 
den ska bearbeta. 
 
Mellan ramverket och detaljen finns en dynamisk modul med en monterad stödpunkt. I 
ART har man valt att använda en hexapod som denna dynamiska modul. Antalet 
hexapoder i ramverket och dess olika uppspänningsplatser i fixturen kan variera på lika 
många olika sätt som det finns detaljer av olika formgivning och storlekar. 
Stödpunkterna eller pickuperna som sitter monterade på hexapoden utvecklas mot att bli 
generella. Ett antal olika pickuper ska tas fram som lätt skall kunna anpassas till 
detaljens egna stödpunkter. 
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I Figur 9 ses två olika uppställningar av principen med ramverk monterat med Box-Joint 
och stödpunkter monterade med hexapoder. Roboten är i fallet till vänster monterad på 
ramverket för att hela cellen på så sätt skall kunna ställas i en container. Till höger är 
roboten fast skruvad i golvet. Ramverket, Box-Joint och hexapoderna gör cellerna 
väldigt flexibla. De kan snabbt byggas om. Genom att ta bort eller lägga till delar, kan 
exakt samma utseende för de båda cellerna fås. 

3.1.2 Generell önskad funktion för en flexibel robotcell 
En robot används i produktion främst för att erhålla lägre tillverkningskostnader, högre 
och jämnare kvalitet, samt ett mer flexibelt tillverkningssystem, men även att uppnå en 
hög automatiseringsgrad.  
 
I konceptet Factory-in-a-Box ställer roboten själv in stödpunkterna till den flexibla fixtur 
den senare skall jobba emot. Det finns idag två olika metoder att ställa in dessa punkter 
på varav bara en av dem är med hjälp av roboten och där den andra är manuell. Det är en 
fördel om roboten själv sköter omställningen av stödpunkter inom dess arbetsområde. 
Genom att själv gå iväg och hämta den utrustning den behöver för denna omställning för 
stödpunkterna i dess flexibla fixtur. Koordinaterna till stödpunkterna ges av robotens 
eget koordinatsystem, som kan förbättras med ett yttre mätsystem för en noggrannare 
positionering. 
 
När stödpunkterna i den flexibla fixturen fått dess givna positioner skall roboten gå in i 
produktionsfasen. Denna fas ser självfallet extremt olika ut då konceptet kan tillämpas 
inom en mängd olika områden. Antingen laddar roboten själv fixturen eller sker det 
manuellt av en operatör. Roboten skall sen själv gå och hämta och växla in olika 
drivande verktyg för att kunna bearbeta detaljen genom olika operationer som sågning, 
slipning, borrning och fräsning. Exakt hur inväxlingen kommer att ske eller hur 
magasinet för verktygen skall se ut är under utveckling i projektet Factory-in-a-Box. 
 
.  

Figur 9 Olika uppställningar och tillämplingar av ramverk robot och hexapoder 
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3.1.3 Omställning av stödpunkter i flexibel fixtur 
Det finns idag två fungerande lösningar på omställning av stödpunkterna i en flexibel 
fixtur. Omställningen kan göras antingen automatiskt eller manuellt. Efter en önskad 
omställning av fixtur så kan detaljen fixeras.  

Automatisk omställning 
Vid en automatisk omställning av flexibla fixturer så används en industrirobot. Roboten 
dockar till hexapoden genom captointerfacet som sitter monterade dels på robot och dels 
på hexapodens topplatta. Captointerfacets hondel på roboten är av hydraulisk typ och 
låses fasts i hexapodcaptointerfacet´s handel. Roboten ställer sedan in hexapoden i 
rymden så att dess stödpunkt får önskad position, för den detalj som ska fixeras. 
Positioneringsnoggrannheten på roboten är här en avgörande faktor för hur exakt 
positionering man kan uppnå för stödpunkten på hexapodens topplatta. När önskad 
position erhålls för stödpunkten så låses Hexapoden. Varje hexapod i cellen har 
hydraulikkablar dragna till sig, som i sin tur alla är sammankopplade till en ventil och 
styrenhet. Ventilen styrs av I/O signaler från robotens styrskåp. 
 
En noggrannare inställning kan vara vid behov vid uppspänning av detaljer inom 
flygplansindustrin eftersom de har hårda krav. För att uppnå en mer precis positionering 
kan ett lasermätarsystem användas. Detta lasersystem består av en mätstation och en 
mätreflektor som ger roboten en noggrannhet på +/-0.01mm till skillnad mot en vanlig 
robots noggrannhet på t.ex. +/-2mm.10 I Figur 10 visas mätstationen och roboten med 
dess reflektor. 

                                                 
 
10 Ossbahr Gilbert, Kihlman Henrik, Mätintegrerad styrning, 2006 
 

Figur 10 Från vänster mätstation, robot med reflektor, balk med hexapod 
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Manuell omställning 
Vid manuell omställning flyttas hexapoden till önskat läge genom handkraft. Här 
används ett lasermätningssystem av samma typ som används vid den noggrannare 
automatiska omställningen. Istället för att en robot är kopplad till hexapoden som vid 
den automatiska omställningen så sitter här en reflektor fastmonterad på hexapodens 
captohane. En mätstation tillsammans med reflektorn uppfattar var i rymden 
stödpunkten befinner sig och förenklar arbetet för montören.  

Mätenheten är kopplad till en dator där ett koordinatprogram visar hur väl varje ben i 
hexapoden har nått sin önskade position. I programmet visas sex stycken staplar som 
symboliserar respektive hexapodben. Först sker en grovinställning där montören för 
hand flyttar hexapoden och försöker nå den önskade positionen så gott det går. Vidare 
utför montören en finjustering av benen med hjälp av de ställben som sitter på varje 
hexapodben. Montören skruvar på ett ställben i taget och håller hela tiden ett öga på 
staplarna som rör sig upp och ner i programfönstret. Benen skruvas successivt till sina 
önskade lägen och till slut uppnås en acceptabel position och hexapoden kan låsas.     

 

Figur 12 Manuell omställning av hexapod 

Figur 11. Till vänster visas Mätstationen och ovanför 
visas reflektorn med en captohona nertill. 
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3.2 Problemanalys 
Nedan listas problem med orsaker som kan uppkomma vid en utveckling av en 
utrustning för automatisk omställning av hexapoderna i en flexibel fixtur. Problem med 
redan befintliga lösningar och hur de passar in i problembilden tas upp efter de 
generella problemen. 
 

• Kommunikationen mellan systemets olika delar.  
Hexapoderna måste vara självständiga, en komplicerad lösning med 
kommunikation mellan varje hexapod och styrsystem kan ej finnas. 
 

• Kontroll av utförda funktioner: 
Säkerheten om tillstånden i fixturens olika delar måste vara gedigna. Därför 
måste varje del av den utrustning som används kontrollera sig själv, eller vara så 
väl anpassad att en kontroll ej behövs. T.ex. låsningen av hexapodens ben, som 
alltid måste uppfylla det önskade tillståndet låst eller öppet. 
 

• Energikällor: 
Energitillförsel för omställning eller kommunikation med hexapoderna bör ske 
med hjälp av roboten. Kablage i ramverket för den flexibla fixturen är ej 
önskvärt.  
 

• Tid: 
Tiden som löper under omställningen av en hexapod måste ligga inom rimliga 
gränser. Eftersom vissa fixturer kan komma att innehålla många hexapoder, kan 
den sammanlagda omställningen ta oacceptabelt lång tid. Även om den 
tillverkande cellen i produktionsfas ska ställa om fixturen vid byte av detalj, är 
tiden en omställning tar viktig. 
 

• Mekaniskt gränssnitt mellan roboten och hexapoden: 
Det mekaniska gränssnittet för roboten mot hexapoden får inte komma att 
nedsätta åtkomligheten för stödpunkterna på hexapodens huvud. Utformning 
måste också vara väl anpassad så att hexapoden inte mister positioner i rymden. 
 

• Ekonomi: 
En komplicerad lösning med dyr utrustning på hexapoden kan innebära problem 
ekonomiskt, då det snabbt kan öka kostnaderna i en fixtur med många hexapoder. 
En kostnadsreducering är att ha dyr utrustning på roboten som sen kan 
återanvändas för omställning utav varje hexapod i fixturen.  

3.2.1 Problem med nuvarande metoder 
Både den automatiska och manuella omställningen är idag två fungerade metoder, som 
uppfyller alla krav funktionellt sett. Metoderna har dock både problem och icke 
önskvärda omständigheter i funktionerna. 
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Manuell omställning 
Denna metod är inte aktuell då den inte är automatisk. I övrigt är det en väl fungerande 
metod förutom att det tar drygt tio minuter för omställning av varje hexapod11 Att göra 
denna metod automatisk skulle falla på problemet med ett alldeles för stort och 
komplicerat gränssnitt mellan roboten och hexapoden. 

Automatisk omställning 
Den automatiska metod som används idag har några problem som inte är önskvärda. De 
ETP-kopplingar som används för att låsa hexapoden är av typ hypus och är kostsamma. 
För att låsa och öppna hexapoden så används en yttre källa, ett hydraulaggregat (pump) 
som skapar ett hydraultryck som låser hexapodens ben. Detta innebär att det är kablage 
draget från pumpen till varje hexapod. Detta kan ge ett oönskat myller av kablar i cellen, 
som kan innebära problem för flexibiliteten i fixturen. Vid användandet av många 
hexapoder i en arbetscell så kan allt kablage vara ivägen för roboten vid omställning av 
hexapoderna eller vid bearbetning av fixerad detalj. Vid skärande bearbetning finns 
också en läckagerisk genom att ”metallspån” hamnar på kablarna och nöter hål.     

                                                 
 
11Alexander Nordström, 2006 
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3.3 Kravspecificering och önskemål 
Nedan ges en kravspecifikation med hårda krav som metoden och utrustningen måste 
uppfylla. Även önskemål ställs upp som inte varit ett måste för lösningen. 

Krav 
• Systemet ska vara simpelt och enkelt. Komplicerade och komplexa lösningar 

skall undvikas. 
• Hexapoden skall vara en egen enhet utan kommunikation med information eller 

medier via kablage. 
• Positionering och omställning av stödpunkterna i den flexibla fixturen skall ske 

med hjälp av en robot. 
• Utrustningen som roboten använder för omställning och positionering av 

stödpunkterna får inte försämra robotens positioneringsnoggrannhet. 
• Utrustningen eller modifiering till hexapoden för positionering och omställning 

av stödpunkterna får inte påverka möjliga positioneringar i rymden eller försämra 
positioneringsnoggrannheten och åtkomligheten för stödpunkten. 

Önskemål 
• Att använda ETP-kopplingen av modellen express, arrangerat med gemensam 

låsning genom en för alla sex ETP-kopplingar gemensam tryckcylinder. 
• Att utrustning som behövs för positionering och omställning av flexibel fixtur 

skall kunna växlas in när den behövs för att kunna lämnas i ett verktygsmagasin 
efter användning. 

• Att utrustning som behövs skall till största möjliga del bestå av idag befintliga 
kommersiella komponenter. 

• Att inte låta utrustningen som växlas in för positionering och omställning av 
stödpunkterna i flexibel fixtur komma i vägen för eventuell reflektor och 
lasertracker. 
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4 Alternativa konstruktionslösningar 
Vid den första genomgången av möjliga vägar att ta vid utvecklingen och vilka metoder 
som skulle användas, utvecklades speciellt tre koncept lite mer ingående. Koncepten 
presenteras i följande kapitel mycket övergripande, utan att gå in på djupet med olika 
tekniska lösningar eller fullständigt beskriva dem i detalj. 

4.1 Tidig konceptgenerering 
För att kunna åstadkomma en lösning att med en robot ställa om stödpunkterna i en 
flexibel fixtur krävs att roboten och/eller hexapoden modifieras eller utrustning 
tillkommer. Eftersom att det ska ske någon form av energiöverföring från robot till 
hexapodens låsningar, kom därför medieöverföringen tidigt in i bilden som ett tungt och 
komplext problem. Därigenom uppstod det första konceptet direktkoppling. 
Efterföljande koncept som det inleddes en djupare utvärdering om var konceptet 
Hydraulcylindrar. Då önskemålet om ETP-kopplingen av modell express skulle 
användas blev starkare då det är en bättre lösning ekonomiskt, togs det fram ytterligare 
ett mer detaljerat förslag till konceptframtagningen. Konceptet skruvdragare. 
 
Stor vikt utav utvecklingen av koncepten las på att lösningen skulle vara flexibel och 
automatisk men även på att all ny utrustning och modifikationer till så stor del som 
möjligt skulle tillhöra den inväxlade utrustningen på roboten. I de fall där drivning till 
utrusningen skulle behövas lämnades den medieöverföringen till senare del av koncept 
framtagningen, för att en bra lösning p.g.a. komplicerad medieöverföring inte skulle 
förkastas. 

4.1.1 Koncept(A): Medieöverföring med Direktkoppling 
Konceptet innebär modifiering av både roboten och hexapoden med en multikoppling 
för hydraulik. Typ av koppling som konceptet baseras på är från ett multikopplings-
koncept för hydraulik TEMA som kallas Multi-Line12  

                                                 
 
12 http://www.tema.com/pdf/MultiLine/TEMA_MultiLine.pdf, 2006-12-05 

Figur 13 Multiline hydraulikkoppling 
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Hexapoderna blir modifierade med nippelplatta som sätts fast på sidan av topplattan, 
utan att vara i vägen för stödpunkten. Hydraulslangar går från infästningar i 
nippelplattan ner till en ventil som delar upp trycket till hexapodens olika ben. Roboten 
går före omställning av hexapoderna och växlar in kopplingsplattan som har hydraulik 
fast inkopplat. När roboten sedan dockar via captointerfacet på hexapoden sker dockning 
samtidigt mellan kopplingsplattan och nippelplattan. Efter låsning till i captosystemet 
sker även låsning mellan kopplingsplattan och nippelplattan. Kopplingsklon låser fast 
kopplingsplattan och nippelplattan mot varandra. Låsningen med kopplingsklon sker 
med hjälp av en hydraulisk eller pneumatisk cylinder som för ner klorna runt två 
styrstift. Efter fastlåsningen finns två kanaler för hydrauliken, en till att öppna ETP-
kopplingarna av modell hypus och en för att låsa. Liksom samma procedur som används 
idag vid den automatiska omställningen. 

Fördelar med koncept A 

+ Uppfyller ställda krav 

+ Enkel lösning 

+ Utrustning som behövs är relativt liten, och blir lätt att växla in och magasinera. 
Den kommer också tack vare storleken vara mindre i vägen för eventuell 
reflektor till lasertrackern. 

+ Kommer endast ha en rörlig del vid infästningen av kopplingen, och sedan inte 
påverka roboten med några krafter vid låsning och öppning av hexapodens ben. 

+ Kopplingen i konceptet är kommersiell och finns färdig att köpa idag. 

+ Inpassningen mellan kopplingsplattan och nippelplattan följer automatiskt genom 
captointerfacet. 

Nackdelar med konceptet A 

− Läckagerisken mellan kopplingen och nippelplattan men även eventuellt spill vid 
in och urkoppling. 

− Smuts och damm som riskerar att hamna mellan kopplingsplattan och nippel-
plattan kan föras in i systemet eller skapa stop i någon ledning. 

− Hydraultryck är nödvändigt med en extra pump. (Inte ett starkt minus om robot-
cellen har hydrauldrivna verktyg.) 

− Den låskoppling som används är inte av typen ETP-koppling express, som är 
bättre ekonomiskt. 
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4.1.2 Koncept(B): Mekanisk kraftöverföring med Tryckcylinder  
Konceptet innebär modifiering av både hexapoden och roboten. På roboten fästs två 
hydraulikcylindrar med styrning från roboten och på topplatan monteras två behållare 
med medium av typ hydraulolja eller fett, enligt Figur 14. 

 
Roboten går inför en omställning av hexapoderna och växlar in de båda cylindrarna med 
det drivande mediet (hydraulik) fast inkopplat. Roboten dockar sedan till hexapod 
huvudet genom captointerfacet, och de båda tryckcylindrarna hamnar då på plats ovan 
tryckbehållarna som sitter monterade på hexapoden. Kolvstången med tryckplatta 
framtill matas ut och trycker ned plattan längst upp på tryckbehållaren och tryck skapas i 
kablaget som är kopplat till respektive tryckbehållare. Öppning och låsning av 
kopplingarna på hexapoden styrs av att det är två rörliga cylindrar. Då behövs det inte 
någon styrning av den ventil som delar upp trycket till de sex benen. 
 
Utformningen och placeringen av cylindrarna och tryckbehållarna kan varieras. Det 
skulle kunna delas upp så att de hamnar placeringsmässigt bredvid varandra med hela 
hexapod topplattans diameter mellan sig. Det är inte heller nödvändigt att de befinner sig 
och utför det önskade arbetet utanför hexapod topplattans omkrets. Utan skulle det 
finnas fördelar med att tryckbehållarna är monterade under topplattan istället, skulle två 
borrade hål i den inte innebära något hinder. 

Fördelar med koncept B 

+ Uppfyller ställda krav 

+ Enkel inpassning mellan tryckcylinder och tryckbehållare. Positioneringen för 
låsningsutrustningen löses enkelt tillföljd av captointerfacets positionerings 
noggrannhet.  

Figur 14 Två vyer över konceptet med tryckcylindrar 
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+ Damm- och smutståligt. Funktionen kommer inte påverkas mycket av damm 
eller smuts. 

+ Mycket av utrustningen som behövs är kommersiell vilket leder till få 
egenkonstruktioner. 

Nackdelar med koncept B 

− Den låskoppling som används är inte av typen ETP-koppling express, som är 
bättre ekonomiskt. 

− Mycket rörliga delar med en del stora krafter som läggs på robotens nylle och 
hexapodens topplatta.   

− Utrustningen har relativt stor volym och kan komma vara i vägen för reflektorn 
för en eventuell lasertracker. 

− Hydraultryck är nödvändigt med en extra pump. (Ej ett starkt minus om robot-
cellen har hydrauldrivna verktyg.) 

− Dyrt eftersom varje hexapod måste utrustas med tryckbehållare. 

4.1.3 Koncept(C): Mekanisk kraftöverföring med roterande verktyg  
Konceptet innebär i princip bara framtagning av nya delar för roboten och enbart 
modifiering av hexapodens redan befintliga delar. På roboten fästs en drivanordning av 
elektrisk, luft eller hydraulisk drivning. Drivanordningen kan vara av väldigt olika 
utseende och typ. T.ex. en standardskruvdragare eller en specialanpassad elmotor. 
Hexapodens utseende modifieras bara genom att flytta upp ventilhuset till topplattan för 
att få bättre åtkomst Figur 15 

Figur 15 Två olika vyer över konceptet kraftöverföring med roterande verktyg 
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Roboten går före en omställning av hexapoden och växlar in den utrustning som behövs 
i form av ett roterande verktyg. Mediet som behövs för drivning är då också redan 
inkopplat. Roboten dockar sen mot hexapodens topplatta genom captointerfacet. Efter 
dockning ska det roterande verktyget träffa den skruv som genom sin inspänning skapar 
det tryck som låser hexapodens ben. Låsning och öppning av kopplingarna på 
hexapodens ben styrs enbart genom vilket håll man kör det roterande verktyget. 
 
Utformningen av konceptet kan se väldigt olika ut, beroende på vilken typ av roterande 
verktyg som används. Även placeringen av ventilhuset kan varieras inom många 
positioner, både runt om topplattan eller monterad under topplattan. Vid placering under 
topplattan kan användning av en förlängning av skruven öka åtkomligheten. 

Fördelar med koncept C 

+ Uppfyller ställda krav. 

+ Lite ombyggnad och modifiering av hexapoden, som också har liten volym och 
aldrig kommer att vara i vägen för åtkomsten på pickuperna. 

+ Drivning av utrustningen kan varieras och anpassas efter önskemål om el, luft 
eller hydraulik. 

+ Vid eldrift kan allt kablage undvikas med hjälp av batteridrift. 

+ Väldigt anpassningsbar då den roterande delen inte behöver vara speciellt 
specificerad för konceptet. 

+ Mycket dammtåligt då inga öppna enheter behövs.  

+ Robotens nylle blir enbart belastade med små krafter i form av vridmoment från 
det roterande verktyget. 

Nackdelar med koncept C 

− Infästningen mellan verktyg och skruv, som inte behöver vara lika orienterade. 

− Rörlig del på hexapodens utrustningsdel som rör sig olika relativt captointerfacet 
mellan roboten och hexapoden. 
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4.2 Utvärdering och val av koncept 
I följande avsnitt redogörs för utvärdering av de tre grundkoncept som gåtts igenom 
under föregående avsnitt (4.1). Koncepten har bedömts utifrån olika punkter för att ett 
sedan ska ha kunnat väljas för att gå vidare med och utveckla. Koncepten har bedömts 
med betyg mellan ett till fem, där betyg fem anses som mycket lämplig lösning för 
projektet och betyg ett, mindre lämpligt eller direkt olämpligt. 

4.2.1 Utvärdering av koncepten 

Funktion och Komplexitet 
 

  Mycket lämpligt >>> Mindre Lämpligt 
Lämplighet 5 4 3 2 1 
Koncept  B C    A    

 
Koncept A är med sin lösning, som kan ses som enbart en modifiering av den 
automatiska lösning som redan finns idag, den absolut enklaste och simplaste. Dock 
utgör risken med eventuellt läckage av olja i den flexibla fixturen ett väldigt stort minus. 
Det kan inte tillåtas under några som helst omständigheter att det droppar olja på 
stödpunkter och andra viktiga delar i fixturen. Koncept A kommer också att vara mycket 
känslig mot damm och smuts. Det koncept som istället får anses ha bäst funktion är 
koncept B, som är väldigt tåligt mot damm och smuts eftersom koncept B har två 
egentligen separata delar i sin utrustning som kan utföra sin uppgift lås eller öppna med 
en enkel rörelse. Det är också lätt att kontrollera händelseförloppet med enkla typer av 
sensorer. Koncept C är också tålig mot damm och smuts men måste ha någon form av 
säkerhet och kontroll av hur långt skruven skruvas åt varje håll för att vara säker på att 
hexapoden är öppen eller låst. 

Utrustningens storlek och påverkan på robot 
 

  Mycket lämpligt >>> Mindre Lämpligt 
Lämplighet 5 4 3 2 1 
Koncept  A   C   B 

 
Koncept B har här ganska så stora nackdelar eftersom roboten får ta upp stora krafter 
genom mothåll när cylindrarna går ner i tryckbehållarna. Även i koncept C får roboten ta 
upp krafter, här i form av vridmoment, som dock är mindre än i koncept B. Koncept A 
påverkar också roboten med en kraft, men det vid låsningen av kopplingsplattan mot 
nippelplattan med kopplingsklon. Vid den kritiska stund då låsningen av hexapoden sker 
kommer dock inte roboten att känna av någon kraft från utrustningen i koncept A. 
Koncept A har också den minsta volymen av utrustning som ska växlas in, vilket gör det 
lättast att anpassa en magasinplats för den utrustningen. Koncept B och C får här ses 
som lika otympliga. 
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Modifiering och ombyggnad av Hexapoden 
 

  Mycket lämpligt >>> Mindre Lämpligt 
Lämplighet 5 4 3 2 1 
Koncept   C    B  A  

 
Det är här väldigt svårt att göra någon skillnad av lämplighet för koncept A och B. 
Eftersom Bs tryckbehållare och As nippelplatta är likvärdiga vid volym och form. Dock 
gör Bs flexibilitet med möjligheten att borra ett hål i hexapodens topplatta där 
kolvstångarna kan löpa genom att konceptet anses lämpligare än A. Koncept C är i detta 
fall väldigt lämpligt på grund av dess flexibilitet placeringsmässigt. Även att all 
utrustning som behövs, placeras på roboten och inte på hexapoden är en positiv faktor. 

Önskade ingående delar 
 

  Mycket lämpligt >>> Mindre Lämpligt 
Lämplighet 5 4 3 2 1 
Koncept  C   A   B   

 
Koncept B, som har ETP-kopplingen av modell hypus, har även mycket delar som kan 
behövas specialbeställas eller tillverkas efter egenkonstruktion. Vilket leder till ökade 
kostnader både rent ekonomiskt men även tidsmässigt och resursmässigt, genom vänte-
tider och verifiering av funktion genom tester. Koncept A har samma problem som i 
koncept B vad gäller specialtillverkning och egenkonstruktion. Dock är själva 
kopplingsanordningen utan låscylinder helt kommersiell och endast låscylindern kan här 
innebära problem. Även Koncept C har liknande problem. Det som gör C till det 
lämpligaste konceptet här är att det använder sig av ETP-koppligen av modell express 
som är billigare och även önskad av projektledningen.  

4.2.2 Val av koncept för vidare utveckling 
Genom en summering av betygen ses vilket av koncepten som kan anses lämpligast av 
de tre koncepten. Någon viktning av de fyra olika punkterna som koncepten bedömts 
utefter har inte gjorts, eftersom de måste anses lika viktiga. Här nedan ses att koncept C 
kan anses som mycket lämpligare än både koncept A och B som får anses ungefär lika. 
 

Summering av poäng för lämplighet 
Koncept A Koncpet B Koncept C 
11 Poäng 10 Poäng 16 Poäng 

 
Vid en summering och uträkning av medeltal av 4,0 utav C poäng ses även där att 
konceptet helt klart är lämpligt för vidareutveckling. Koncept A och B där emot görs det 
inte någon vidareutveckling av då de oberoende av Cs poäng ändå måste ses som 
tveksamma lösningar på grund av deras låga medeltal av poäng, det blir också bara 
därför koncept A som det kommer göras någon vidareutveckling av. 
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5 Vidareutveckling av valt koncept 
Detta kapitel diskuterar problemen med det valda konceptet och presenterar lösningar 
för dem. Först presenteras lösningar för de olika problemen och de motiveras för 
huvudfunktioner och problem. Sen tas utformning av hela utrustningen monterad 
tillsammans upp. Sist presenteras det slutliga konceptet och des hela funktionalitet 
förklaras.  

5.1 Huvudfunktioner och problem 
Koncept C som valdes har många outredda tekniska detaljer för önskade funktioner. 
Roboten ska före omställningen hämta och växla in utrustningen som ska användas vid 
omställningen för den flexibla fixturen. Alternativt kan tänkas att utrustningen om 
möjligt och den då inte är i vägen för andra verktyg kan vara fast monterad på robotens 
nylle. Roboten kommer sedan att docka till hexapoden genom captointerfacet, här finns 
idag inga tekniska oklarheter. Efter dockningen ska utrustningen specifik för 
omställningen kunna utföra sitt jobb. Till det behövs någon form av motor som ska 
utföra den roterande rörelsen. Rörelsen måste också vara kontrollerad för antal varv eller 
kraft den påverkar skruven med. Alternativ veta om hexapodens ben är låsta eller inte, 
det skulle dock kräva extra kommunikation mellan hexapod och robot, vilket inte är 
önskvärt. Den skruvande enheten måste även ha en säker passning för att träffa 
tryckskruven i ventilen. Efter utrustningen har träffat skruven och rotation av den 
påbörjats kommer skruvens läge ändras i dess axelled. Utrusningen måste nu följa 
skruvens gång utan att roboten rör sig, eftersom det skulle kunna påverka hexapodens 
position.  
 
Lösningen som främst sökts är en säker lösning för låsningen och att den alltid utförs. 
Där säkerheten skall komma genom gedigen utrustning och att det alltid skall fungera 
rent mekaniskt. Det eftersom det är svårt att kunna införa bra kontroller med hjälp av 
sensorer eftersom det dels blir ekonomiskt belastande men även är svårt med 
kommunikationen. 

5.1.1 Roterande anordning och kontroll 
Det finns många olika alternativ för drivningen av den roterande anordningen. Önskvärt 
vore att kunna köpa in ett helt färdigt paket med motor och kontroll, av typ skruvdragare 
eller momentdragare som skulle passa in. Det andra alternativet är att köpa in en motor 
som drivning, och bygga vidare på den för att uppnå tillräcklig kontroll. Det finns ett 
stort antal olika lösningar för detta problem, dock alla med sina speciella brister och 
problem. De olika lösningarna här skiljer sig också avsevärt mycket ekonomiskt, 
speciellt om kontrollsystem med avancerad elektronik dessutom behövs. 

Krav på drivanordning för trycksättning 
Det moment som den roterande enheten måste kunna uppnå med säkerhet är 15 Nm. 
Detta moment uppmättes vid tester där en momentnyckel fick dra åt tryckskruven tills 
hexapodens ben blev låsta. Detta moment måste uppfyllas varje gång en låsning skall 
ske av hexapodens ben. Det är alltså detta moment som skruven i ventilhuset skall 
skruvas in med. Ett moment högre än 15 Nm kan tillåtas. En hamrande eller slagande 
rörelse som fås med t.ex. en slagborr kan dock inte tillåtas, efter som det blir alltför stora 
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skillnader i momentet då. Önskemålet är att kunna segdra skruven till önskat moment 
eller ha en välinpassad koppling som börjar slira vid önskat moment. 
 
Tidsmässigt finns det inga hårda krav satta, men självklart måste den tid det tar att 
skruva på skruven ligga inom rimliga gränser. Med rimliga gränser menas att med en 
roterande rörelser på en minut eller mer, verkar överdriven. Men lösningar som skiljer 
mellan fem eller tjugo sekunder på den roterande rörelsen, bör ej rangordnas olika på 
grund av tidsperspektivet. 

Vald lösning för roterande anordning och kontroll. 
För att klara av att dra åt skruven med det specificerade momentet på 15 Nm kan många 
olika av lösningar väljas. Men för att klara det med bra precision och kontroll har en 
skruvdragare valts av modell UL40SD(Figur 16) från URYU Air Tools valts13. 
Skruvdragaren har en pneumatisk driven hydraulisk motor, vilket innebär att den får 
egenskaperna från en hydraulisk motor men ändå är driven av pneumatik. Den blir då 
inte lika stark som om den vore hydraulisk driven, men fullt tillräcklig för ändamålet. 
Vald modell av skruvdragare har också inbyggd styrning av momentet den anbringar 
skruven med. Denna koppling gör att den pulserande funktionen i skruvdragaren inte 
utgör något problem. Nedan motiveras valet utifrån olika funktioner och problem. 

 
 
Storlek 
En hydraulmotor har vanligtvis avsevärt mindre byggmått än en motsvarande elmotor 
eller tryckluftsmotor för samma avgivna effekt. 

 
Effektkurva 
En skillnad mellan hydraulmotor och andra typer av 
motorer t.ex. elmotorer, är att preciserat avgivet 
moment, utan hänsyn till verkningsgraden, är oberoende 
av varvtalet från nära noll-varvtal till maximalt varvtal. 
Hydraulmotorn har alltså nästan en helt ”rak” 
momentkurva.  
 

                                                 
 
13 http://www.uryu.co.jp/english/ 2007-03-04 

Figur 16 Skruvdragare UL40SD 
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Styrning  
I konstruktionen finns ingen direkt styrning av an-
spänningen, utan valet att lita på mekaniken har gjorts. 
Skruvdragaren har en inbyggd koppling som slår ifrån 
vid uppnått moment. Vid den reversibla rörelsen skruvar 
den dock igen med fullt moment. Körningen av skruv-
dragaren får därför gå en viss tid som är väl avvägd. 
 
Kopplingens egenskaper gör att det går att bortse ifrån att den har en pulserande rörelse. 
Då den trotts pulserna aldrig anbringar ett större än angivet moment.13 
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5.1.2 Inpassning och följsamhet för tryckskruven till ventilen 
Inpassningen måste kunna utföras med extremt stor säkerhet, eftersom den kommer att 
få väldigt stor betydelse för det fortsatta händelseförloppet. Då inga direkta kontroller 
finns av låsningen av benen kan systemet inte själv upptäcka om fel tillstånd för 
hexapoden är gällande. Roboten skulle då kunna försöka flytta hexapoden i låst tillstånd. 
Därför är säkerheten att alltid träffa rätt till tryckskruven extremt viktig, eftersom dess 
åtskruvade moment är enda informationen om hexapodens tillsånd som finns att tillgå. 
Kontrollen av om det blivit rätt i inpassningen till tryckskruven har en lösning genom att 
införa sensorer på utrustningen som sitter monterad på roboten. Till exempel en induktiv 
sensor placerad i botten på insexhonan fäst på skruvdragaren. Det utgör inte något 
problem med kommunikationen med denna lösning, som i fallet om sensorn skulle ha 
suttit monterad på hexapoden.  
 
Utrustningen måste också följa skruven då den ändrar läge i axelled under rotation. Vald 
skruvdragare enligt specifikationen i Bilaga3, och enligt beskrivningen ovan i 5.1.1 
klarar inte det. En lösning för skruvdragare som skulle klara detta krav har sökts, men 
inte funnits. Detta krav är dock nödvändigt eftersom det inte går att följa skruvens 
rörelse med roboten eftersom den är låst till captoenheten på hexapoden. 

Vald lösning för inpassning och följsamhet 
För att önskad funktion skulle fås för utrustningen skapades en egen konstruktion för 
funktionerna inpassning och följsamheten till skruven. En konstruktion vidare kallad 
”Fjäderhylsa” i arbetet, vilken utgör en lösning för problemet både med inpassning och 
följsamhet. 

Fjäderhylsan består av en cylinder(1) som ett lock(2) och en insexhylsa(3) håller en 
fjäder(5) inuti. Locket har en 1/4in fäste i sig och kan fästas i skruvdragaren. 
Insexhylsans hål har fasade kanter runt om och passar in på tryckskruven, som förlängts 
med en insexspinne. Fjädern skapar hela tiden ett tryck nedåt på insexhylsan. Som med 
hjälp av två sprintar(4) kan löpa fritt i längdled i cylindern inom spårens gränser enligt 
Figur 18 på nästa sida. I rotationsled är insexhylsan däremot låst och kommer att följa 
skruvdragarens rörelse. 

Figur 17 Fjäderhylsan från sidan och vy med insexfästet synligt. 
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Funktionen med att alltid få en bra inpassning på insexpinnen löses på följande sätt: Om 
inte insexhylsans orientering stämmer överens med insexpinnen, kommer hylsan att 
tryckas upp i cylinder enligt Figur 18 när robotens captohona sänker sig över 
hexapodens captohane. Vid roterande rörelse kommer orienteringen på insexhylsan och 
insexpinnen efter liten rörelse, max en sjättedels varv, att stämma överens. Fjädern 
kommer då snabbt att trycka ner insexhylsan över insexpinnen. 
 
När kopplingarna är låsta och tryckskruven är i sitt nedersta läge och inpassningen skett, 
kommer insexhylsan att befinna sig nästan i sitt yttersta läge. När rotationen sen sker för 
upplåsning av hexapoden kommer skruven att resa sig och insexhylsan att följa dess 
rörelse uppåt. Vid den reversibla rörelsen kommer sedan insexhylsan följa med skruven 
tillbaka när den rör sig nedåt för att öka trycket i tryckventilen igen. 
 

Figur 18 Fjäderhylsan med icke belastad fjäder till höger och till vänster ihop tryckt 
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Om glappen mellan de tre komponenterna skruvdragare, fjäderhylsa och insexpinne 
skulle innebära problem genom att fjäderhylsans insexshylsa skulle missa insexpinnen 
helt och komma vid sidan om istället för att tryckas in i cylindern. Detta problem skulle 
dock lätt lösas genom att lagra upp fjäderhylsan, så att den inte hänger i skruvdragaren 
utan är fast monterad på utrusningen genom ett kullager.  

 
Fjäderhylsan och skruvdragaren utgör inte bara en gedigen lösning för rotation av 
tryckskruven i tryckventilen. Utan utrustningen får med detta utförande också en 
”verklig” verktygsfunktion i form av en skruvdragare. Som skulle kunna användas för 
andra tillämplingar i factory-in-a-box projektet. 

 

Figur 19 Fjäderhylsa med ett kullager 
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5.2  Inväxling 
Konceptet kan få lite olika utseende bland annat på grund av vilken skruvdragare som 
väljs. Det är dock inga större skillnader. På bilderna i detta avsnitt kommer 
skruvdragaren inte att vara utritad, däremot kommer dess infästning att synas.  

5.2.1 Fast monterad 
Vid fast monterad utrustning monteras delarna för infästningen direkt på robotens nylle. 
Skruvdragaren och fjäderhylsan hamnar då nära robotens captohona som är avsedd för 
övrig verktygshantering enligt Figur 20. 

Fördelar och nackdelar med fast monterad utrustning 

+ TCP på roboten behöver inte ändras utan ursprungliga TCP kan behållas. 

+ Utrustningen blir mekanikminimerad. 

+ Ingen extra hydraulik behövs, i form av löst hängande hydraulslangar. 

− Utrustningen kan komma vara ivägen för andra vertyg som ska växlas in. 

− Utrymme för uppstyvning med kullager vid för stora glapp finns inte. 

 

Figur 20 Två vyer över fast monterad utrustning 
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5.2.2 Inväxlad utrustning 
Om utrustningen skall växlas in monteras delarna för skruvdragarens utrustning på den 
L-formade aluminiumprofilen som sitter fast via en en captohane i den captohona som är 
fastmonterad på robotens nylle enligt Figur 21. På aluminiumprofilen sitter även en extra 
captohona monterad, som blir den nya enhet som roboten dockar med till hexapoden. 

Fördelar och nackdelar med inväxlande utrustning 

+ Utrustningen kommer inte att hamna i vägen för andra verktyg. 

+ Det är lättare att anpassa utrustningen för dess funktion, då mindre hänsyn 
behöver tas för andra detaljer 

+ Utrustningen kommer att vara skyddad från övrig bearbetning vid förvaring i 
magasin. 

+ Eventuell reflektor för leicatracker är möjlig att montera på robotens nylle 

− Utrustningen måste ha speciellt kopplad hydraulik i form av löst hängande 
hydraulslangar 

− Robotens TCP måste justeras för nya captohonan. 

Figur 21 Två vyer över inväxlande utrusning 
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5.3 Helhetsbild av funktion och utseende 
Den konstruktion som krav, önskemål och främst funktionen motiverar, är inväxlad 
utrustning med pneumatisk driven hydraulskruvdragare med fjäderhylsa. Allt enligt 
Figur 22.   

Beskrivning av proceduren för en omställning av flexibel fixtur 
1. Roboten går och hämtar utrusningen och växlar in den från ett magasin 
2. Roboten tar position ovanför captohanen på hexapodens topplatta och sänker 

sedan ned captohonan för inväxlad utrustning över captohanen och låser fast sig. 
3. Insexhylsan i fjäderhylsan kommer att tryckas uppåt, om inte rätt orientering 

redan skett relativt insexpinnen. 
4. Rotation genom skruvdragaren startar och fjäderhylsan snäpper in över 

insexpinnen, Rotationen stoppar efter enbart någon sekund, och hexapoden är då 
upplåst. Och fjäderhylsans nedre insexhylsa följer skruven uppåt 

5. Roboten för hexapoden till önskad position i rymden. 
6. Rotation genom skruvdragaren startar och går någon sekund. Efter uppnåt 

förutbestämt moment frikopplar momentkopplingen i skruvdragaren fjäder-
hylsan, som följt insexspinnen som sitter fast i tryckskruven ner i ventilhuset. 
Hexapoden är låst igen 

7. Roboten släpper sin låsning om hexapodens captohane, och går ifrån hexapoden 
och vidare till nästa hexapod i den flexibla fixturen eller till annat önskat läge. 

Figur 22 Helhetsbild av vald lösning 
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6 Testning utav del av konceptet 
I detta kapitel presenteras den testning som utförts på del utav konceptet. De funktioner 
som testats och kontrollerats är inpassningen och följsamheten mellan egen-
konstruktionen fjäderhylsan och insexpinnen. Först presenteras den utrustning som 
använts för testningen följt av resultat och utvärdering.     

6.1 Syftet med testningen 
Inom examensarbetet har tester utförts med syfte att kontrollera att egenkonstruktioner 
fungerar i praktiken, annan teknisk utrustning som redan är väl teknisk dokumenterad 
har inte testats. De funktioner i koncept som har testats praktiskt är inpassningen mellan 
fjäderhylsans insexhylsa och den insexpinne som sitter monterad på tryckskruven i 
ventilhuset. Kontroll av fjäderhylsans följsamhet när skruven rör sig vertikalt har också 
tittats på. Dessa två funktioner är de elementära förutsättningarna för att en låsning och 
öppning av hexapoderna ska kunna ske. Inpassningen måste ske klanderfritt och varje 
gång för att en automatisk omställning enligt denna metod ska vara möjlig.  
 
För testerna har inte den i avsnitt 5.1.1 specifierade skruvdragare införskaffats och 
använts, på grund av dess pris. Istället har en elektriskt driven skruvdragare med 
liknande egenskaper införskaffats. Denna skruvdragare klarar det givna momentet för 
tryckskruven men har inte alls lika gedigna egenskaper så som segdragning och en lika 
noggrann momentkoppling. Som dynamisk modul har inte heller en hexapod använts, 
utan istället en octapod. Detta påverkar inte resultat av testerna då dess egenskaper för 
testningen är lika. 
 
Testerna och igångkörningen av utrustningen har inte helt kunnat skötas automatiskt, 
eftersom skruvdragaren i testerna sköts manuellt genom dess ursprungliga manöverdon. 

6.1.1 Testutrustning 
Nedan presenteras den specifika utrustning som användes för testerna mer ingående. 

Dynamiska modulen 
För de tester som utförts har den dynamiska modulen varit en oktapod, Figur 23 istället 
för en hexapod. Till skillnad mot hexapodens sex ben så har oktapoden åtta ben. Den 
oktapod som användes i testet hade önskade ETP-kopplingar av modell express med 
tryckventil. Oktapoden modifierades efter de behov och krav som var nödvändiga för att 
en testning skulle kunna genomföras med så lika förutsättningar som konceptet som 
möjligt. Ventilplattan som tidigare var monterad på oktapodens bottenplatta flyttades till 
undersidan av topplattan enligt konceptets beskrivning. En insexpinne tillverkades och 
placerades i tryckskruvens insexinfästning för att löpa upp genom det hål som borrades i 
hexapodens topplatta. Ventilhuset fästes på en platta som skruvades fast på oktapodens 
topplattas undersida. Resultatet blev godkänt men inte bra, då det blev trångt mellan 
ventilens slangar och oktapodens ben. 

Skruvdragare 
Vid testet användes en billigare variant av skruvdragare. Detta val motiverades av att det 
var huvudprincipen med fjäderhylsan som skulle provas. Skruvdragaren är handhållen 
och är av modell Dewalt DW268K Figur 23. Denna modell tillgodoser de krav vi har 
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ställda på skruvdragaren inför testningen. Modellen har en momentfunktion som gör att 
den slutar att skruva och börjar slira vid ett visst inställt moment. Den klarar även ett 
moment på 15Nm som krävs för att vara säker på att oktapoden ska bli låst.              

Robot 
Till testerna har den industrirobot använts som funnits tillgänglig på institutionen för 
Monteringsteknik IEI där examensarbetet gjorts, och vars labbtesterna utförts i. Roboten 
är av den modell som beskrivs i avsnitt 2.1. Roboten uppfyller mycket väl alla tänkbara 
krav för testet. 

Utrustningens utformning 
Den riggning av utrustningen på roboten som byggdes upp är av samma typ som fast 
monterad som beskrivs i avsnitt 5.2.1 Figur 24. Fästet för skruvdragaren tillverkades 
specifikt för skruvdragen i testet. 

Figur 23 Från vänster: Oktapoden, skruvdragren och riggningen av utrustningen. 
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6.2 Utförande av testning 
För testkörning skrevs ett program för roboten, med inlagda stopp i den automatiska 
gången, för att manuellt påverka utrustningen. En förutsättning är att den dynamiska 
modulen i detta fall oktapoden är fixerad och väl positionerad innan start av 
omställningen.  

Förloppet av testet beskrivs enligt följande 
Programmet körs och med automatik sker: En kontroll görs av att det hydrauliska 
captofästet på roboten är öppen innan dockning till oktapodens captohane sker. 
Samtidigt som dockning av capto sker så träffar fjäderhylsan insexskruven rätt 
orienterad eller fel orienterad. Efter dockning låses captofästet på roboten fast i 
oktapodens captoenhet.  
Programmet stannas och manuellt görs: Tryckskruven skruvas upp från ventilplattan 
för att frigöra låsningen på oktapoden och göra den rörlig. I detta läge är det endast 
skruvdragarens ”gas” reglage som manövreras och testning av inpassningen sker. Även 
test av att följsamheten av skruven testas. 

Programmet körs och med automatik sker: Roboten flyttar oktapoden till några 
godtyckliga punkter i rymden, för att se att upplåsning verkligen skett. Sedan ställs 
oktapoden på önskad plats. 
Programmet stannas och manuellt görs: Tryckskruven skruvas ned för att låsa 
oktapodens ben. Detta görs också enbart med manövrering av skruvdragarens ”gas” 
reglage.  
Programmet körs och med automatik sker: Robotens hydrauliska captofäste öppnas 
och roboten går ifrån oktapoden. Här ifrån kan testet genomföras ytterligare en gång, 
utan att några modifieringar behöver ske innan, om testet varit lyckat. 
 
 

Figur 24 Foto över inpassningen och öppning av oktapoden. 
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6.3 Resultat och utvärdering av testningen 
De funktioner av konceptet som testades visade sig fungerade mycket väl. Någon längre 
provkörning med många upprepningar av programcykeln har dock inte skett, eftersom vi 
inte kunnat lämna systemet under gång. Detta på grund av att skruvdragarens funktioner 
inte kunnats regleras med automatik. Så testet har endast upprepats ett tjugotal gånger. 
 
Fjäderhylsans följsamhet med tryckskruven fungerade som teorin beskriver, något annat 
resultat var heller inte väntat. Inpassningen till insexpinnen visade sig fungera mycket 
väl under testningarna. Detta trots att det var mycket större glapp än idealt mellan 
skruvdragare och fjäderhylsan, men även mellan insexpinnen och tryckskruven. Dessa 
uppstod på grund av reperationer av oktapoden och ventilsystemet, som innebar att 
utgångshöjderna på tryckskruven sänktes. Och för att uppnå rätt höjd fick mellanlägg 
användas i mellan de olika detaljerna. 
 
Funktionen med att låsa upp eller låsa oktapoden fungerade också den helt klanderfritt, 
detta trots att inte specificerad skruvdragare användes. Oktapodens position flyttades vid 
varje försök, och vid en manuell kontroll efter varje försök kontrollerades att den 
verkligen var låst.  
 
Av resultaten att döma kan det tyckas att den enklare varianten av skruvdragare bör ha 
tillräckliga egenskaper för funktionerna, och på grund av det billigare priset att den då 
bör vara förstavalet. Anledningen till att den fungerade så pass bra är att den körts 
manuellt vid testningen, och inte har den tillit man söker vid automatiskt drift. Dess 
momentkoppling felade väldigt ofta och frikopplade inte motorn vid uppnått moment 
utan segdrog med sitt max moment. Detta gjorde skruvdragaren mycket varm och vid 
tillfällen kom det rök från motorn. 
 
För att få en än större tillit till funktionen av fjäderhylsan bör vidare testning 
genomföras. En testning i form av körning under en längre tid. De tester som gjorts 
indikerar dock på en duglig funktion av fjäderhylsan. 
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7 Slutsatser och kommentarer 
Våra egna slutsatser och kommentarer om funktion, utformning och metod tas upp under 
följande kapitel. Även vidare rekommendationer för fortsatt arbete och fortsatt testning 
tas upp.    
 
Konceptet som tagits fram med tillhörande utrustning av kommersiella produkter och 
egenkonstruktion bör enligt beskriven metod fungera väl. Tekniska osäkerheter som 
uppkommit har utretts, genom val av väl tekniskt dokumenterad utrustning och 
kvalitativa tester av detaljer med egenkonstruktion.  
 
Den metod som valts och som utrustningen tagits fram för, är och har genom de tester 
som gjorts visat sig vara funktionellt. Möjligt är ändå att det kan finnas än enklare 
metoder för manövrerande av den dynamiska modulens kopplingar. Under arbetet har 
ingen forskning gjorts för alternativa låskopplingsanordningar för de dynamiska 
modulerna. Om konstruktion eller modifiering av större omfattning har inte heller tagits 
iakt. Möjligheten att bygga om en hexapod utan att ge den försämrade egenskaper i den 
flexibla fixturen finns om så skulle önskas som t.ex. form och storlek på topplattan. 
 
Funktionen med inpassningen mellan fjäderhylsan och insexpinnen måste ses trotts 
bristande längre tester som helt funktionell. Inpassningen skedde under testerna exakt 
som förutspåtts och på sätt som lösningen tagits fram för. Att infästningen är av insextyp 
utgör i sig ingen direkt funktion i lösningen, utan något säkrare gränssnitt skulle kunnas 
ta i beaktande. Lösningens princip med inpassning mellan fjäderhylsan och insexpinnen 
och fjäderhylsans följsamhet vid skruvande, bör även kunna tillämpas inom fler områden 
för en industrirobot. Lösningen skulle bland annat förenkla programmeringen avsevärt 
vid utförandet av all typ skruvande bearbetning med en industrirobot. Eftersom att dels 
orienteringen till skruv och höjdskillnaden på skruvens olika ändlägen då inte behöver 
beaktas. 
 
Lösningen med att använda speciellt en skruvdragare för den roterade anordningen, togs 
till en början fram för att lösningen skulle bli enkel och billig. Dock uppkom direkt 
komplicerade och svårlösta problem. Först ska anmärkas att specificerad skruvdragare i 
arbetet inte alls är en billig ekonomisk lösning, utan det är en mycket avancerad teknisk 
utrusning som kostar runt 10 gånger så mycket som en ”vanlig skruvdragare” som tänkts 
från början av den typ som användes i testerna. Dessutom måste en skruvdragare, dyr 
som billig modifieras för att kunna få en automatisk styrning. Eftersom de vid leverans 
har mekaniska reglage för gas och val av rörelseriktning för manuell manövrering.  Helt 
andra lösningar som till exempel en elmotor med återkoppling för moment eller med en 
momentkoppling har inte hunnits få tillräcklig uppmärksamhet i arbetet. 
 
Sett utifrån ett flexibelt perspektiv passar lösningen in, då enstaka detaljer kan bytas ut 
och modifieras utan att behöva göra stora förändringar eller någon förändring alls på 
annan del av utrustningen. Som exempel kan fjäderhylsans utformning tas. Locket som 
fungerar som infästningen till skruvdragaren kan bytas utan några andra delar påverkas, 
för fjäderhylsan om skruvdragaren skulle bytas ut. 
 



 
 

Kapitel 7 - Slutsatser och kommentarer 

- 42 - 

Målet med arbetet har uppfyllts till allra största del. Önskvärt hade varit att mer ingående 
titta på eventuell inväxling av utrustningen som tagits fram, och hur energitillförseln i 
form av medieöverföring till den ska ske. Även skulle en mer omfattande testning med 
specificerad skruvdragare färdig modifierad för automatisk manövrering av reglagen ha 
önskats.  
 
Problemens omfattningar i arbetet visade sig många gånger vara mycket större än vad 
som först antagits i arbetets början. Lösningsframtagningen för de olika delarna av 
lösningen har därför ofta också tagit längre tid än beräknat. Egenkonstruktioner troddes 
till en början kunna undvikas och bara kommersiella produkter användas. 
Egenkonstruktionen med framtagningen av fjäderhylsan tog mycket oplanerad tid i 
förfogande. På grund av den bristande tiden blev också den slutgiltiga testningen på hela 
konceptet försakad. 

7.1 Rekommendationer för fortsatt arbete och vidare testning. 
Nedan listas några olika punkter över våra rekommendationer för fortsatt arbete men 
även för fortsatt testning i det fall hela principen med beskrivet koncept tas fram. 
 

• Mer ingående undersökning om och av skruvdragarens egenskaper. Är en 
ombyggnad av skruvdragaren, för att uppnå en automatiskt styrning möjlig? 

• Utföra undersökning om vilka olika typer av tryckventiler som finns. För att 
kunna använda sig av en med minimal volym, och med bättre 
justeringsmöjligheter i form av fettnivå. 

• Utföra en mer omfattande testning. Med hela utformningen för den inväxlande 
utrustningen framtagen. 

• Energitillförseln för utrustningen i form av medieöverföring med kablage bör 
undersökas, då det kan bli ett väldigt omfattade problem. 
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Bilaga:2 Ritningar av modifieringar till Oktapoden 

Bilaga2: Ritningar av nya och modifierade detaljer för 
testning 
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Bilaga3: Skruvdragare 
 

Skruvdragare UL40SD 

Modell: UL40SD
Infästning: 1/4 in
Pneumatisk Matning: 0,6 Mpa
Vridmoments vidd: 9-20 Nm
Hastighet: 0-6200 r.p.m
Längd utan hylsa: 209 mm
Vikt utan hylsa: 0,62 kg
Diameter: 42 mm

 

 

Skruvdragare Dewalt DW268K 
 
  
 

Modell: DW268K
Infästning: 1/4 in
Ineffekt: 540 W
Uteffekt: 295 W
Max vridmoment: 15 Nm
Hastighet: 0-2500 r.p.m
Längd utan hylsa: 301 mm
Höjd: 187 mm
Vikt utan hylsa: 1,3 kg
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Bilaga4: Projekt och Forskningsområde 
Stiftelsen för Strategisk Forskning har genom programmet ProViking gjort en satsning 
på 180 miljoner kr för femårsperioden 2003 - 2007 på ett forskningsprogram inom 
området produktframtagning, inklusive även för en forskarsskola. Factory-in-a-Box 
ingår här och sammanför de fyra projekten ExAcT, DYNAMO, Robust Design samt 
FlexAA14. Forskningen inom projekten är dock väldigt gränsöverskridande, bland annat 
används den flexibla fixtureringsmetoden ART i FlexAA och Factory-in-a-Box, som är 
under vidareutveckling för verkstadsindustrin i KooFix, ett projekt under Vinnova.15 

Factory-in-a-box 
Projektet Factory-in-a-box är ett treårigt projekt mellan 2004-2007 med målet att 
utveckla och erbjuda flexibel produktionskapacitet. Projektet sammanlänkar direkt fyra 
andra forskningsprojekt, där i bl.a. FlexAA (0). Factory-in-a-box använder sig även av 
annan gränsöverskridande forskning. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan flera 
universitet och ett stort antal små och stora företag. Bland dessa företag märks ABB, 
Volvo Car, Volvo CE, FlexLink, Gjuteriföreningen och Pharmadule Emtunga.16 

 
Visionen för forskningsprojektet är ett koncept som består av standardiserade 
produktionsmoduler som ryms t.ex. i en container som visas i Figur 25 och kan 
transporteras med lätthet. Modulerna skall sedan snabbt kunna sättas samman till 
kompletta produktionssystem som kan möta olika krav. Nyckelbegreppen är rörlighet, 
flexibilitet och snabbhet. Målet är att produktionsmodulerna skall kunna hyras, 
uppgraderas och återlämnas på motsvarande sätt som företag idag kan öka eller minska 
sin kapacitet genom att nyttja arbetskraft från bemanningsföretag. Detta skulle göra det 
möjligt för mindre företag, trots begränsade resurser och kunskap om modern 
produktionsteknik, att våga satsa på effektiviseringar. Detta utan risk att låsa sig till en 
dyr produktionsutrustning. Skulle det visa sig att satsningen inte når kraven på 

                                                 
 
14 http://www.proviking.se/, 2007-01-18 
15 http://www.vinnova.se, 2007-03-18 
16 http://www.ikp.liu.se/ps/projects/FinaBox/index.asp, 2007-03-18 

Figur 25 Möjligt utseende utav koncept  i Factory-in-a-box 
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lönsamhet eller att det var en felinvestering kan företaget säga upp kontraktet och17 
därmed undvika att bli stående med en kostsam utrustning som inte är lämpad för 
ändamålet. Utrustningen går då tillbaka till Factory-in-a-box där den byggs om för nya 
tillämpningar. 

FlexAA 
Projektet är fyraårigt och inriktat mot produktionsområdet. Det som studeras är 
möjligheterna till flexibel och noggrann produktion med hjälp av robotsystem. Dagens 
robotsystem saknar två viktiga egenskaper, nämligen positioneringsprecision och 
"känsel" för anbringande krafter. Projektets mål är att utveckla metoder och viss 
hårdvara för att förbättra dessa egenskaper samt metoder att enkelt och snabbt 
programmera off-line utifrån CAD-underlag.18 
 
Baserat på standardrobotar förädlade med nya typer av sensorer och kontrollgränssnitt, 
har FlexAA avsikten att med en gränsöverskridande forskning radikalt förbättra 
flexibiliteten för flexibel automation. Baserat på nya vetenskapliga framsteg och 
hoppfulla industriella resultat inom pågående Europeiska forskningsprojekt har FlexAA 
funnit möjligheten att skapa robotsystem med kapacitet som vida överstiger vad som är 
tillgängligt och ekonomiskt idag.19 
  
En av grundidéerna är att drastiskt förbättra precisionen med hjälp av den senaste 
utvecklingen inom mätteknik och produktionssimuleringsteknik. En andra grundidé är 
att kombinera den unika lågkostnadsfixtureringsteknologin ART. En tredje grundidé är 
att göra nytta av en kraftsensor för kraftstyrda rörelser genom att behålla rätt position i 
bestämda riktningar men samtidigt acceptera eftergivligheten och avdrift i andra 
riktningar nödvändiga för uppgiften.19 

ART och Koofix 
Stora resurser satsas hela tiden inom verkstadsindustrin på att tillverka och ta fram 
fixturer och gripdon, som sedan måste kasseras efter en tids användning. De fixturer och 
fasthållande verktyg som behövs vid bearbetning och montering av produkter måste 
vanligen ha en geometri som är noga och väl anpassad till produkten. Om nya modeller 
av en produkt utvecklas eller ändringar behövs göras måste tidigare fixturer modifieras 
till dyra kostnader eller kasseras och nya måste då tillverkas. 
 
Idealet är kunna hålla fast och fixera produkterna i produktionsprocessen med hjälp av 
anpassningsbara och flexibla, fixturer och gripdon. I ART har dessa anordningar börjat 
utvecklas för specifika tillämplingar inom flygindustrin för montering av strukturdelar i 
flygplan. 
 

                                                 
 
17 Ossbahr, 2006 
18 Projekt beskrivning Proviking 
19 Projekt sammanfattning FlexAA 
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I ett projekt för att ta fram kostnadseffektiva flexibla fixturer för flygindustrins behov 
utvecklades ett koncept kallas Affordable Reconfigurable Tooling, ART. Konceptets 
resultat togs fram i form av CAD-modeller och prototyputförande. I Figur 26 syns en 
CAD-modell över konceptet. Här används en robot för att ställa om stödpunkterna i 
fixturen till de specifika lägen som CAD-datan kräver. På bilden syns även ett särskilt 
mätinstrument i form av en lasertracker som är inkopplad i en sluten reglerkrets för att 
styra stödpunkternas positioner i rymden inom 0,05 mm.20 
 
Projektet KooFix ska sprida ART-teknologin till mer generella verkstadsindustriella 
tillämpningar samt uppnå ytterligare kostnadsreduktion och förenkling i konceptet 
genom användning av ny 3D-mätteknik. 
 

 
Målet med projektet är: 20 

• Att anpassa och sprida ART till fler verkstadsapplikationer bland annat till 
mindre företag. Dels krävs att en manuell metodik utvecklas för de fall då 
robotanvändning inte är lämplig, dels att förenklingar uppnås i den hittills 
prövade automatiska metodiken. 

• Att vidare utveckla de fasthållande funktionera för att klara fler fall och att 
uppfylla kraven även vid skärande bearbetning 

• Att vidare utveckla konceptet mot ytterligare förenkling och kostnadsreduktion 
genom tillämpning av virtuell teknik i mekanikminimerade systemlösningar. 

                                                 
 
20 Projektsammanfattning KooFix 

Figur 26 Bilden visar CAD-modell över ART 
konceptet. 




