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Förord 

Examensarbetet har utförts under perioden juni till september månad på SAAB 

Aerostructures och avdelningen Monteringsteknik vid Institutionen för ekonomisk och 

industriell utveckling (IEI) på Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.  

Jag vill börja med att tacka mina handledare Marie Jonsson och Gilbert Ossbahr vid 

Linköpings Universitet samt mina handledare Johan Björklund och Mikael Nilsson på 

SAAB Aerostructures som har hjälpt mig med mitt examensarbete.  

Jag vill också tacka Mattias Andersson, säljare från Mekanex som kunde komma till 

SAAB för att ge tips och råd angående deras linjärenheter.   

I denna rapport har bilden på SAAB´s flexibla fixtur, konceptidé bilden samt bilderna 

på de framtagna koncepten tagits bort på grund av sekretessskäl på SAAB.       

 

Linköping, oktober 2009 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Universitet och SAAB Aerostructures i 

Linköping och har behandlat automatisering av flexibel fixtur i bearbetande maskiner. 

På Linköpings Universitet bedrivs projektet ”Koofix” med stöd från Strategiska 

stiftelsen och i samverkan med flera verkstadsindustrier däribland SAAB 

Aerostructures. Syftet med projektet är att utveckla en mer kostnadseffektiv, flexibel, 

teknik för fixering av arbetsstycken i samband med bearbetning och montering.  

Fixturer är en viktig del under bearbetningsprocessen, framförallt för detaljer med hög 

bearbetningsnoggrannhet. Idag används ett stort antal fixturer på SAAB och målet är att 

reducera antalet fixturer genom att använda flexibla fixturer istället. På SAAB används 

en fixtur för varje artikel som ska bearbetas vilket gör att det blir stora fixturkostnader 

och det tar även tid att konstruera och tillverka en ny fixtur.    

Flera fördelar uppnås med en flexibel fixtur som t.ex. att arbetsstycken med olika längd, 

höjd och tjocklek kan bearbetas i samma fixtur. Större detaljer tar tid att spänna fast i 

fixturen eftersom maskinoperatören måste skruva åt varje spännjärn för hand. Genom 

att automatisera fixturen t.ex. med hjälp av gripdon, spänncylindrar och linjärenheter så 

reduceras ställtiden eftersom fastspänningsprocessen sker automatiskt.  

I denna rapport finns även en kartläggning av olika flexibla fixturkomponenter som t.ex. 

gripdon, spänncylindrar och linjärenheter. Dessa komponenter är ganska vanliga idag 

inom bearbetningsindustrin och används även i fixturer. Tanken med de flexibla 

komponenterna är att få en mer flexibel och automatiserad fixtur än den som används 

idag på SAAB. Komponenterna kopplades sedan till en konceptidé och utifrån detta 

skissades flera olika koncept fram. Resultatet av konceptidén blev två koncept som 

ritades i CAD programmet CATIA.  

I det första konceptet sker fastspänningsprocessen med hjälp av gripdon och för 

ytterligare flexibilitet kan även gripdonet vridas med t.ex. vriddon. Linjärenheter 

används för att positionera balkarna automatiskt för att bl.a. reducera ställtiden. I det 

andra konceptet används spänncylindrar och vridbara gripdon för att spänna fast 

arbetsstycket. Balkarna positioneras manuellt av operatören men linjärenheter skulle 

kunna användas även i detta koncept.  

Slutligen utvärderades koncepten enligt Ullmans metod med en så kallad beslutsmatris. 

Det koncept som uppfyllde kriterierna bäst var koncept 1 som använder gripdon och 

linjärenheter. En annan metod som också användes är QFD diagram och detta diagram 

visar vilka konstruktionskrav som är viktiga och som bör uppfyllas.  

De komponenter som presenteras i denna rapport har inte hunnit testas. Detta kan vara 

ett förslag för fortsatt arbete att t.ex. prova de fysiska komponenterna. De pneumatiska 

linjärenheterna med passiv eller aktiv broms kan t.ex. testas för att kontrollera om 

bromskraften är tillräckligt.                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Abstract 

This thesis was conducted at Linköping University and SAAB Aerostructures, 

Linköping, and focuses on the automation of flexible fixturing in machining 

applications. At Linköping University a project called “Koofix” is conducted with 

support from Strategiska stiftelsen and several manufacturing industries including 

SAAB Aerostructures. The purpose of this project is to develop a more cost-effective, 

flexible, technique for fixation of workpieces during processing and assembly. 

Fixtures are an important part during the machining process, especially if you process 

the parts with high accuracy. Today a large number of fixtures are used at SAAB and 

they would prefer to reduce the number of fixtures by using flexible fixtures instead. 

SAAB uses one fixture for each article and this result in a high fixture cost and it also 

takes time to design and construct a new fixture.   

There are several advantages with using a flexible fixture such as that you can process 

workpieces with different length, height and thickness in the same fixture. Bigger 

workpieces takes time to fasten in the fixture because the machine operator must tighten 

the clamps by hand. By automating the fixture with for example grippers or clamping 

cylinders the set time would be reduced because the clamping process is automatic.        

In this report there is also a mapping of various flexible fixture components such as 

grippers, clamping cylinders and linear units. These components are quite common 

today in the processing industry and are also used in fixtures. The idea of flexible 

components is to provide a more flexible and automated fixture then the currently used 

at SAAB. These components were also linked to a concept idea and based on this idea, 

several concepts were sketched. The result of the concept idea was two concepts that 

were generated in the CAD program CATIA.  

The first concept uses grippers for the clamping process and for additional flexibility the 

grippers can also be rotated with rotary actuators. Linear units are used to automatically 

position the beams to reduce the set time. The second concept uses clamping cylinders 

and rotary grippers to clamp the workpiece. Beams are positioned by an operator, but 

linear units could also be used in this concept as well.   

Finally, the concepts were evaluated according to a method from Ullman with a so 

called decision matrix. The concept that fulfilled the criteria best was concept 1, which 

uses grippers and linear units. Another method that was used from Ullman was a QFD 

(Quality Function Deployment) chart and this chart shows the design requirements that 

are important and that should be fulfilled.      

The components that are presented in this report have not been tested. This could be a 

suggestion in an upcoming work to test these components. For example the pneumatic 

linear units with passive or active brake could be tested to make sure that the braking 

force is sufficient.      
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1 Inledning 

Projektet ”Koofix” bedrivs av LiU med stöd från Strategiska stiftelsen och i samverkan 

med flera verkstadsindustrier, däribland SAAB Aerostructures. Syftet är att utveckla en 

mer kostnadseffektiv, flexibel, teknik för fixering av arbetsstycken i samband med 

bearbetning och montering.  

Hittills har projektet huvudsakligen ägnat sig åt problematik i samband med montering 

av flygplansstrukturer och andra stora och veka produkter. Vid bearbetning i 

verktygsmaskiner gäller delvis andra förutsättningar. Kraven på noggrannhet, styvhet 

och styrka är betydligt högre än för t.ex. montering.  

Fixturer används för bl.a. fasthållning av arbetsstycken under t.ex. bearbetningen i 

verktygsmaskiner. Vid noggrannare bearbetningsprocesser ställs det ännu högre krav på 

fixturen. Detta på grund av att fixturen måste vara så pass styv att krafterna från det 

roterande verktyget samt arbetstyckets vikt inte kan påverka arbetsstyckets position 

genom vibrationer eller fysisk förflyttning.  

Genom att använda en automatisk och flexibel fixtur uppnås flera fördelar som t.ex. att 

ställtiden reduceras och att detaljer med olika storlek kan bearbetas i samma fixtur. Idag 

används på SAAB en fixtur för varje artikel som ska bearbetas, vilket gör att det blir 

stora fixturkostnader och dessutom så måste en ny fixtur konstrueras för varje ny artikel 

som uppkommer. SAAB har utvecklat en flexibel fixtur som kan spänna fast detaljer 

med olika storlek med hjälp av spännjärn men nackdelen med denna fixtur är det krävs 

mycket manuellt arbete av operatören. Vid fastspänning av större detaljer används 

många spännjärn, vilket ökar ställtiden och dessutom måste spännjärn skruvas åt med 

samma moment.   
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1.1 SAAB Aerostructures 

SAAB-koncernen är organiserad i 14 affärsenheter. Inom SAAB AB är dessa 

affärsenheter uppdelade i tre huvudgrupper, den första gruppen är ”Försvarsmakten och 

säkerhetslösningar”, den andra gruppen är ”System och produkter” och slutligen den 

tredje gruppen är ”Flyg”. SAAB Aerostructures tillhör gruppen ”Flyg” med bl.a. SAAB 

Aerosystems och Gripen International.  

SAAB Aerostructures utvecklar och tillverkar flygplansdelar (aerostructures) för den 

civila och militära marknaden. Flygplansdelar tillverkas åt bl.a. Boeing och Airbus. 

SAAB är ansvariga för produktion och utveckling av last- och ingångsdörrar till 

passagerarflygplanet Boeing 787 Dreamliner. En del av vingen till Airbus A380 

tillverkas också på den civila avdelningen, se figur 1.   

Inom den militära avdelningen utvecklas och tillverkas stridsflygplanet JAS 39 Gripen. 

Den senaste modellen av Gripen kallas Gripen Next Generation (NG), se figur 2. De 

viktigaste förändringarna i den senaste Gripen är bl.a. starkare motor, större luftintag, 

större bränsletankar, en helt ny radar som utvecklats i samarbete med SAAB Microwave 

och franska Thales och nytt missilvarningssystem som har utvecklats av SAAB 

Avitronics. [4], [5], [6]                   

 

 

Figur 1: Airbus A380, del av vingen som tillverkas på SAAB Aerostructures 

 

Figur 2: Gripen Demo Aircraft, Copyright Gripen International, Peter Karlsson, 

Svarteld form & foto AB    
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att göra en kartläggning av flexibla komponenter och 

därefter ta fram koncept. Koncepten baseras på den flexibla fixtur som redan tagits fram 

på SAAB Aerostructures, se kapitel 4.1 för en detaljerad beskrivning. Komponenter ska 

väljas för att skapa en mer flexibel och automatiserad fixtur än den som används idag på 

SAAB. Lösningen skall vara anpassad efter de produkter och produktvolymer som Next 

Generation Gripen medför. 

Målet är att komma fram till ett realiserbart förslag för en mer automatiserad och 

flexibel fixering av produkter inom Next Generation Gripen.  

1.3 Avgränsningar 

I denna rapport beskrivs de olika fixturkomponenterna kortfattat och för att fördjupa sig 

mer eller ha mer detaljerad information om dessa komponenter rekommenderas att 

besöka leverantörens hemsida och läsa senaste produktkatalogen. Komponenterna har 

inte heller hunnit testas på grund av tidbrist. De olika koncepten som har tagits fram har 

stannat på konceptnivå och har inte hunnits detaljkonstrueras ytterligare.     

1.4 Metod 

Den metod som använts för examensarbetet är illustrerad i figur 3. Examensarbetet 

började med ett studiebesök på SAAB Aerostructures, där visades bland annat vilka 

maskiner som används för bearbetning och även hur fixturen ser ut. Tillverkningen av 

detaljerna studerades och även hur den färdiga detaljen ser ut. Efter studiebesöket 

utfördes en noggrann informationssökning för att bilda en uppfattning om vilka flexibla 

fixturkomponenter det finns på marknaden. Därefter kopplades de olika 

fixturkomponenterna till en konceptidé som presenterades för SAAB och LiU. För att få 

en klarare bild av hur fixturen skulle fungera ritades även olika skisser. Slutligen ritades 

koncepten i CAD programmet CATIA och därefter utvärderades koncepten enligt 

Ullmans metoder, [3]. Metoderna som användes är QFD-diagram (Quality Function 

Deployment), black box och beslutsmatris. 

 

Figur 3: Metodik för examensarbetet  
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2 Spånskärande bearbetning 

Spånskärande bearbetning innebär att material i form av ett spån avskiljs från 

arbetsstycket. Några vanliga bearbetningsmetoder är svarvning, fräsning, hyvling, 

borrning och slipning. Vid fräsning är huvudrörelsen hos verktyget roterande och 

matningsrörelsen är antingen rätlinjig eller roterande. Verktyget roterar med hjälp av en 

spindel. Vissa maskiner har också ett bord som kan rotera, vilket möjliggör bearbetning 

på arbetsstycket från båda sidor. Exempel på fastspänt arbetstycke i en fräsmaskin kan 

ses i figur 4. [1],[2]   

 

 

Figur 4: Arbetsstycke i en fräsmaskin, AMF [7] 

2.1 Fräsning 

Fräsmaskiner har ett roterande verktyg med flera skäreggar som följer en 

förprogrammerad matningsrörelse. Fräsverktyget måste kunna tåla stora krafter 

eftersom skäreggen utsätts för mer eller mindre kraftiga slag vid ingrepp. Fräsning är en 

effektiv och flexibel bearbetningsmetod eftersom ytor som har nästan vilket utförande 

som helst kan bearbetas. Det beror framför allt på att fräsning kan göras i princip alla 

riktningar, se kapitel 2.4. De vanligaste fräsningsoperationerna är plan- och 

profilfräsning. Planfräsning innebär att fräsa plana ytor medan profilfräsning kan följa 

konturer och komplicerade geometrier. Exempel på fräsverktyg kan ses i figur 5. [1],[2]    
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Figur 5: Pinn- och plan fräs från Sandvik Coromant, [8] 

 

2.2 Borrning 

Borrning innebär att ta upp rotationssymmetriska (runda) hål i ett material. 

Spånbrytning är en viktig del vid borrning eftersom borren lätt bryts av om spånorna 

inte kan transporteras bort från hålet. Vid kortare borrhål (högst ca 3,5 gånger 

håldiametern) används t.ex. en spiralborr eller så kallad korthålsborr. När djupare hål 

(mer än 5-10 gånger håldiametern) borras så kan hålet bli snett, krokigt och inte helt 

runt, därför måste ett långhålsborr användas, som t.ex. ejektorborr. Exempel på 

borrverktyg kan ses i figur 6. [1], [2]    

 

Figur 6: Kort- och långhålsborr från Sandvik Coromant, [7], [8]  

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

2.3 3- och 5-axlig bearbetning  

3-axlig bearbetning innebär att bearbetningsmaskinen har tre frihetsgrader, se figur 7. 3-

axliga maskiner lämpar sig mycket bra för bearbetning av enkla geometrier för både 

små och stora detaljer. En 3-axlig bearbetningsmaskin kan i regel arbeta med större 

detaljer än en 5-axlig då komplexiteten och rörligheten i maskinen är lägre. I mindre 3- 

axliga maskiner rör sig ofta bordet i x- och y-led och spindeln i z-led. I större maskiner 

där detaljerna som bearbetas har stora dimensioner står spindel för rörligheten i alla led.          

 

Figur 7: Tre axlar (x,y,z,), [2] 

5-axlig bearbetning innebär att bearbetningsmaskinen har fem frihetsgrader, se figur 8. 

Bearbetningsmaskinens frihetsgrader delas ofta upp mellan bord och spindel för att 

sedan samverka. Maskiner avsedda för mindre detaljer har ofta fler frihetsgrader i 

bordet än i spindeln och maskiner avsedda för stora detaljer har ofta fler frihetsgrader i 

spindeln än i bordet. En 5-axlig bearbetningsmaskin har en mycket bättre åtkomlighet 

vid bearbetning än exempelvis en 3-axlig maskin. [2]  

 

Figur 8: Fem axlar (x,y,z) och (Ax,Cz), [2] 
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3 Fixturer 

En fixtur är ett fasthållande verktyg, som ger arbetsstycket ett fixerat läge i förhållande 

till det bearbetande verktyget. Exempel på en fixtur kan ses i figur 9. Fixturen ska 

positionera, stödja och fixera arbetsstycket inom mycket snäva toleranser i alla fall i 

bearbetning. Därför är det viktigt att fixturen är så pass styv att krafterna från det 

roterande verktyget samt arbetsstyckets vikt inte kan påverka arbetsstyckets position 

genom vibrationer eller fysisk förflyttning. Genom att använda en automatisk fixtur 

istället för en manuell fixtur så kan ställtiden oftast reduceras och på så sätt höjs 

produktiviteten. Med ”ställ” menas det arbete som görs av operatören vid maskinen för 

att förbereda tillverkning av en detalj.    

 

 

Figur 9: Exempel på fixtur från Standardmekano, [21] 

En ofta använd lokaliseringsmetod för fixturering är 3-2-1-metoden, se figur 10. Med 

hjälp av denna metod kan arbetsstyckets frihetsgrader reduceras helt. Metoden bygger 

på att stödpunkter placeras ut för att låsa arbetsstyckets frihetsgrader, se figur 10. Om 

tre stödpunkter (1,2,3) placeras på samma plan reduceras två rotationsfriheter samt en 

translationsled. För att låsa ytterligare en rotationsriktning och en translationsled 

placeras två stöd ut (4,5) på ett annat plan. Det sista stödet (6) låser den sista 

translationsleden och arbetsstycket blir helt positionerat och fixerat när 

fasthållningskrafterna appliceras. [1], [2]   

 

 

Figur 10: Positionering enligt 3-2-1-metoden, [2] 
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4 Nulägesbeskrivning 

De flesta detaljer som tillverkas på SAAB Aerostructures bearbetas fram ur 

aluminiumblock med grovt utsågad kontur, se arbetsstyckets mått i bilaga 3. Detaljerna 

som tillverkas är för det mesta flygplansdelar och för att hålla nere vikten bearbetas upp 

emot 95 % av det ursprungliga materialet bort. Detta gör att detaljerna är veka och har 

mycket komplicerad geometri.    

På SAAB spänns detaljen fast i en så kallad ”fönsterfixtur”, se figur 11. Metoden 

möjliggör att bearbetning av hela detaljen sker i ett steg och att detaljen även kan 

bearbetas på båda sidorna genom att rotera fixturen. Fixturen kräver att ”öron” fräses 

fram ur arbetsstycket i en separat maskin innan uppspänning. Detta måste göras för att 

arbetsstycket skall kunna bearbetas i en uppspänning.     

Det är maskinoperatören som spänner fast detaljen genom att skruva åt ett flertal 

spännjärn. Varje fixtur har ett antal stödpunkter där detaljen kan ligga på. I varje 

stödpunkt finns det ett hål med en halvcirkulär stålkula inuti som kan rotera fritt. 

Stålkulan är till för att kompensera för eventuella ojämnheter i materialet, förhindra 

vibrationer och för att även få ett stabilt 

stöd under bearbetningsfasen. Ytans 

struktur hos ett material är oftast ojämn vid 

kraftig förstoring i till exempel ett 

mikroskop.  

När detaljen är fastspänd åker hela 

fönsterfixturen på en bana in till en ledig 

CNC-maskin. I maskinen sker grov 

bearbetning först och därefter fin 

bearbetning. När detaljen är 

färdigbearbetad skruvar maskinoperatören 

loss detaljen. Efter bearbetningsprocessen 

måste öronen antingen sågas eller filas bort 

manuellt av operatören, se figur 12. Slutligen kontrollerar operatören att detaljen 

uppfyller tolerans- och måttkraven.  

Idag använder SAAB ca 200 fixturer som 

kostar ungefär 50 000 kr/fixtur och det blir 

en total kostnad för fixturer på ca 10 miljoner kr. För varje artikel som ska bearbetas 

används en fixtur och detta leder till att det uppstår stora kostnader för att konstruera 

och tillverka varje fixtur. 

 

Figur 12: ”Öron” som är kvar efter bearbetningsprocessen  

Figur 11: Fönsterfixtur på SAAB, [2] 
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4.1 Flexibel fixtur 

En flexibel fixtur skall kunna användas till ett flertal detaljer med olika geometrier, det 

vill säga att kunna bearbeta material med olika längd, höjd och tjocklek i samma fixtur. 

Om en flexibel fixtur används så kan fixturkostnaden per detalj reduceras, eftersom det 

inte behövs lika många fixturer. En flexibel fixeringsmetod kan även minska fixturens 

beredningstid, det vill säga den tid det tar för konstruktören att rita upp en ny fixtur.  

SAAB har utvecklat en flexibel fixtur där detaljer med olika storlek kan spännas fast 

med hjälp av spännjärn i samma fixtur. Nackdelen med att använda spännjärn är att det 

tar lång tid att spänna fast arbetsstycket, speciellt vid större arbetsstycken och dessutom 

så måste varje skruv dras åt med samma moment. Genom att använda alternativa 

spännanordningar som till exempel spänncylindrar och gripdon så kan fixturen 

automatiseras. Då skulle fastspänningsprocessen ske automatiskt och snabbt vilket 

skulle leda till minskad ställtid. Det är också mindre risk att få en felaktig fastspänning 

av arbetsstycket, jämfört med en manuell metod. Den flexibla fixturen är ca 1,3 m bred 

och ca 1,4 m hög.    
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5 Komponenter för flexibel fixering  

De komponenter som presenteras i det här kapitlet skulle kunna användas bland annat 

för att automatisera fixturen och även för att få en mer flexibel fixtur. Den högsta 

skärkraften som uppstår under bearbetning i maskin är 2968 N enligt skärkraftstester på 

SAAB, se tabell 2 och 3 i bilaga 2. Därför bör fixturkomponenterna ha en gripkraft som 

kan hålla emot skärkraften.   

De vanliga fixturkomponenterna är gripdon, spänncylinder, linjärenhet och skruvstycke. 

Gripdon och spänncylindrar är mer kompakta än skruvstycken, därför passar de bra i 

trånga utrymmen. Det finns väldigt många olika modeller av dessa komponenter, därför 

är det svårt att skriva om allihop i denna rapport. För att få mer information om till 

exempel gripkrafter, mått med mera rekommenderas att besöka leverantörens hemsida 

och ladda ner den senaste produktkatalogen. Hemsidor till några leverantörer som säljer 

dessa komponenter står i kapitel 9.2.      

5.1 Gripdon 

Gripdon används för att gripa detaljer för förflyttning eller för att hålla fast detaljer 

under maskinbearbetning. Drivningen av gripdonet sker med antingen luft, el eller 

hydraulik. Gripdon finns som antingen vinkel- eller parallellgripdon.  

Ett vinkelgripdon är oftast billigare men har en gripkraft som varierar över slaget och 

gripcentrumet förflyttas vid gripning av olika stora detaljer. Typiska branscher är 

montering, materialhantering eller där mindre krav på precision krävs. 

Ett parallellgripdon ger i regel en linjär kraft över hela slaget och gripcentrumet 

bibehålls vid gripning av olika stora detaljer. Typiska branscher är robotar, fixturer, 

pressautomation och bilindustrin. [23]  

5.1.1 Pneumatiska gripdon 

Pneumatiska gripdon finns hos leverantörerna SCHUNK, Aratron, Festo och DE-STA-

CO. Hos SCHUNK finns det två intressanta gripdon som har tillräckligt med gripkraft 

(högsta gripkraft 21 800 N) och klarar av smutsiga miljöer, universalgripdonet PGN-

plus (se figur 13-15) och PFH som har lång slaglängd. Aratron säljer flera olika gripdon 

och en av deras mest intressanta modeller är GRC som är ett långslagigt kompakt 

gripdon med ”ShureGrip”-option vilket innebär hög säkerhet vid tryckbortfall, se figur 

16. Vid förlust av lufttryck så låser gripdonet detaljen med ”ShureGrip”-funktionen. 

Gripdonet GRC har en maximal gripkraft på 3870 N vid 6 bar (0,6 MPa).    

 

Figur 13: Öppning och stängning av gripdon modell JGP/PGN-plus, [11] 
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Figur 14: Gripdon PGN-plus från SCHUNK, [11]  

 

Figur 15: PGN-plus funktionsbeskrivning, [11] 
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Figur 16: Gripdon GRC med ”Shurgrip” funktion från Aratron, [23] 

 

 

Figur 17: Öppning och stängning av gripdon modell KGG från SCHUNK, [11]  

Denna modell är ett litet gripdon som har en gripkraft på ca 540 N. Figur 17 visar hur 

öppning och stängning sker med hjälp av lufttryck.   
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5.1.2 Hydrauliska gripdon 

Hydrauliska gripdon finns hos SCHUNK och en intressant modell är HGH 40, se figur 

18. Denna modell har en maximal gripkraft på ca 3300 N vid 60 bar (6 MPa). Gripdonet 

har en maximal slaglängd på 120 mm. HGH 40 har en kompakt konstruktion, låg vikt 

på ca 6,6 kg, smuts- och dammskydd och hög pålitlighet. [11]  

 

Figur 18: Gripdon HGH 40 från SCHUNK, [11]  

 

5.1.3 Elektriska gripdon 

Elektriska gripdon är inte lika kraftiga som pneumatiska och hydrauliska gripdon. Det 

starkaste elektriska gripdonet finns hos SCHUNK och modellen heter PEH 50, se figur 

19. Gripdonet PEH 50 har en gripkraft på ca 1800 N. Slaglängden för denna modell är 

200 mm. Drivningen sker med hjälp av en inbyggd servomotor i själva gripdonet, se 

figur 20. PEH 50 har en vikt på ca 15,5 kg.  
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Figur 19: Gripdon PEH 50 från SCHUNK, [11] 

 

Figur 20: PEH 50 funktionsbeskrivning, [11] 
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5.1.4 Vriddon 

Vriddon kan kopplas till ett gripdon och används främst för att rotera detaljen, från 0-

450°. Vriddon kan också användas för att få ytterligare flexibilitet i gripdonet i till 

exempel trånga utrymmen. Vriddon finns med glappfria ändlägen med olika optioner 

som strypventiler, luftdämpning, som styr ändlägesdämpning, stötdämpning osv. 

Vriddon drivs med antingen luft, hydraulik eller el.  

Dimensioneringen av ett vriddon beror mycket på lasten och hastigheten som 

vridrörelsen görs med. Oftast är det deccelerationen som är dimensionerande då 

vridmomentet oftast är tillräckligt. I de framtagna koncepten i kapitel 6 ska endast 

gripdonet rotera och inte arbetsstycket. Detta på grund av att vi inte behöver rotera 

arbetsstycket eftersom detaljen ska ha en fast position i fixturen och en bra åtkomlighet i 

den flexibla fixturen eftersträvas. Det är också viktigt att vriddonet kan hålla kvar både 

gripdonet och detaljen under bearbetning utan någon glapp. Vriddon finns hos bl.a. 

SCHUNK, Aratron och DE-STA-CO.  

Hos SCHUNK finns det flera olika modeller av vriddon som till exempel det 

pneumatiska vriddonet SRU, se figur 21. Detta vriddon klarar av smutsiga miljöer och 

har en inbyggd hydraulisk stötdämpare för höga tröghetsmoment, se figur 22. Figur 23 

visar hur vriddonet SRU roterar axeln med hjälp av luftryck. [23]   

 

 

Figur 21: Pneumatisk vriddon SRU från SCHUNK, [11] 
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Figur 22: SRU funktionsbeskrivning, [11] 

 

Figur 23: Visar hur vriddonet SRU roterar axeln med hjälp av lufttryck, [11] 
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5.2 Spänncylinder 

En spänncylinder kan låsa fast ett arbetsstycke genom att en cylinder med en klämma 

låser detaljen med hjälp av tryck. Det finns spänncylindrar som har stor spännkraft på ca 

33 kN. I vissa spänncylindrar kan även cylindern rotera, så kallade svängspännare.  

Komplicerade detaljer kan också låsas med en spänncylinder. Det finns olika kraftiga 

modeller av spänncylindrar som drivs antingen pneumatiskt eller hydrauliskt. 

Spänncylindrarna finns med tre olika infästningar och dessa är toppmontering, 

basmontering och gängad, se figur 24. Det är också skillnad på hur tryckförsörjningen 

kopplas in till cylindrarna, det vill säga kablarna på de tre olika monteringarna. [12] 

 

 

Figur 24: Monteringsvalbarheter för spänncylindrar, [12] 
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5.2.1 Pneumatisk spänncylinder 

Leverantörer som säljer pneumatiska spänncylindrar är bland annat AMF och DE-STA-

CO. En intressant spänncylinder är den nya 9500 serien från DE-STA-CO som är en 

svängspännare med en unik rörelse i cylindern, se figur 25. Spänncylindern kan 

antingen monteras vertikalt eller horisontellt, se figur 26.  

 

 

Figur 25: Spänncylinder 9500 serien fastspänning, [13] 

 

 

Figur 26: Spänncylinder 9500 serien montering, [13] 

5.2.2 Hydraulisk spänncylinder  

Leverantörer som säljer hydrauliska spänncylindrar är bland annat AMF och Sweden 

Hydro Tools. Sweden Hydro Tools är återförsäljare av hydrauliska produkter från AMF 

och de utvecklar även egna och kundanpassade produkter. Utseende- och 

funktionsmässigt skiljer sig inte en hydraulisk spänncylinder så mycket från en 

pneumatisk.  
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5.3 Linjärenhet 

Linjärenheter används till för att förflytta eller positionera föremål av olika slag med 

hjälp av skruvar, kuggremmar eller kuggstänger. Linjärenheter används inom många 

olika områden och några applikationsexempel kan ses i figur 27. Vilken typ av enhet 

som ska väljas beror på hur applikationen ser ut. Kuggremsdriven enhet kan t.ex. 

användas vid höga hastigheter och/eller långa slag. Ledarskruvdriven enhet kan 

användas vid intermittenta och/eller långsamma drifter. Kulskruvdriven enhet kan 

användas om det ställs höga krav på noggrannhet eller styvhet. Kuggstångsdriven enhet 

används vid t.ex. vertikaldrifter eller mycket långa slag. Linjärenheter drivs med 

lufttryck eller el.  

I en flexibel fixtur är det viktigt att linjärenheten klarar av att bära lasten samt krafter 

och vibrationer som uppstår vid bearbetning. Därför är det också viktigt att 

linjärenheten även har någon form av broms inbyggd. En leverantör som säljer många 

olika linjärenheter är företaget Parker Origa, se figur 28. Hos dem finns även 

linjärenheter med inbyggd passiv eller aktiv broms, se figur 29. Det finns även rostfria 

linjärenheter för tuffa och blöta miljöer. Om flera linjärenheter används i samma fixtur 

så kan linjärenheterna synkroniseras genom att t.ex. koppla en axel mellan 

linjärenheterna så att de blir helt glappfria. [23] 

    

 

Figur 27: Applikationsexempel för linjärenhet, [24] 
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Figur 28: Olika linjärenheter från Parker Origa, [25] 
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Figur 29: Linjärenheter med aktiv eller passiv broms från Parker Origa, [25] 
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Figur 30: Detaljerad bild på den aktiva bromsen, [25] 

Den aktiva bromsen kan bromsa säkert i vilken position som helst. Bromsen håller kvar 

positionen även om belastningen ändras och bromsen släpper sedan genom aktivering 

av fjäder, se figur 30. Bromsen har en maximal bromskraft på 4000 N. [25] 
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Figur 31: Detaljerad bild på den passiva bromsen med fjäderlåsning, [25] 

Den passiva bromsen har en maximal bromskraft på 2900 N. Vid tryckförlust ansätts 

bromsen med hjälp av fjädrar och cylinderrörelsen blir blockerad, se figur 31. Bromsen 

reagerar automatiskt vid tryckförlust och släpper sedan vid trycksättning. Den passiva 

bromsen kan användas effektivt i positioneringsapplikationer. [25]      
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Figur 32: Detaljerad bild på passiv broms med fjäderlåsning, [25] 

I denna modell fungerar bromsen på samma sätt som i figur 31. Skillnaden är att denna 

modell även har en torkare i plast som tar bort smuts samt smörjer glidskenan, se figur 

32. [25]  
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Figur 33: Stöd i mittsektionen för att förhindra vibrationer i linjärenheten, [25] 

Om långa linjärenheter används så måste ett stöd placeras i mittsektionen för att 

förhindra vibrationer i linjärenheten, se figur 33. Vibrationer påverkar fixturen och 

arbetsstycket negativt och därför är det viktigt att förhindra vibrationer som uppstår 

under bearbetningen. När detaljer tillverkas med hög noggrannhet är det viktigt att 

detaljen har en fast position i fixturen under bearbetningen annars finns det risk att 

detaljen blir felbearbetad. 
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5.3.1 Kuggremdrivna 

Linjärenheter med kuggremsdrivning används för hanterings- och 

positioneringsuppgifter och/eller höga slaglängder. Det finns modeller med hastigheter 

upp till 10 m/s och med en repeternoggrannhet ner till 0,05 mm. Exempel på 

kuggremdriven linjärenhet kan ses i figur 34 och detaljbeskrivningen kan ses i figur 35. 

[23] 

 

Figur 34: Kuggremdriven linjärenhet SQZ-II från Aratron, [23] 

 

Figur 35: Detaljbeskrivning SQZ-II, [23] 
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5.3.2 Ledarskruvdrivna 

Linjärenheter med ledarskruv, som även kallas ställenheter, används främst vid 

intermittenta, långsamma rörelser. Typiska användningsområden är 

formatomställningar, fixturer och labbutrustningar. De flesta linjärenheter med 

ledarskruv finns i ett flertal varianter med en eller två höger- eller vänstergängade 

skruvar, men det finns även höger/vänstergängade skruvar för centrerande rörelser. Det 

finns ett stort utbud av tillbehör som t.ex. vred för att fixera positionen, räknare, 

måttskalor, handvevar med mera. Exempel på ledarskruvdriven linjärenhet kan ses i 

figur 36 och detaljbeskrivningen i figur 37. [23]  

 

Figur 36: Ledarskruvdriven linjärenhet från Parker Origa, [25] 

 

Figur 37: Detaljbeskrivning EV från Aratron, [23] 
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5.3.3 Kulskruvdrivna 

Linjärenheter med kulskruvar används då kravet på positionerings- och 

repeternoggrannhet är höga. Exempel på kulskruvdriven linjärenhet kan ses i figur 38 

och detaljbeskrivningen i figur 39. [22]  

 

Figur 38: Kulskruvdriven linjärenhet PLS-II, [23] 

 

Figur 39: Detaljbeskrivning PLS-II, [23] 
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5.3.4 Pneumatiska 

Pneumatiska linjärenheter drivs med tryckluft och behöver ingen elektrisk motor, se 

figur 30. Dessa linjärenheter finns även med passiv eller aktiv broms, se figur 41. Några 

leverantörer som säljer pneumatiska linjärenheter är Festo, Aratron och Parker Origa. 

Exempel på en pneumatisk linjärenhet från Festo kan ses i figur 42. 

 

Figur 40: Detaljbeskrivning pneumatisk linjärenhet DGP, [15] 

 

Figur 41: Pneumatisk linjärenhet med broms, OSP-P serien, [25] 
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Figur 42: Detaljerad bild på pneumatisk linjärenhet modell DGC från Festo,[15]  
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5.4 Motor till linjärenhet 

Elektriska linjärenheter behöver en motor för att fungera och drivningen sker antingen 

med en servomotor eller också en asynkronmotor. Vissa leverantörer av linjärenheter 

som t.ex. OEM Motor [26] säljer kompletta lösningar, det vill säga linjärenhet inklusive 

motor. Motor med broms kan också väljas för applikationer där snabba stopp eller 

hållmoment krävs. Leverantörer som säljer motorer är Allmotion och Mekanex.   

5.4.1  Servomotor 

Det finns tre olika servomotorer och dessa är: 

 DC 

 AC(borstlösa) 

 AC Integrerad drivning 

DC är förkortning för Direct Current och betyder likström och AC är förkortning för 

Alternating Current och betyder växelström. DC-servomotorer ersätts ofta av borstlösa 

AC servomotorer eftersom en AC servomotor har mycket högre dynamik. För effekter 

upp till 150 W kan en DC-servomotor med fördel användas. Applikationer som kräver 

extremt jämn gång och försumbart momentrippel använder fortfarande DC-

servomotorer. Ett lågt momentrippel innebär att vridmomentet är jämnt under ett 

motorvarv. Exempel på hur DC och AC (borstlös) servomotor ser ut kan ses i figur 43. 

En AC-servomotor är en borstlös 3-fas synkronmotor speciellt anpassad för exakt 

positionering, hög acceleration och jämn gång. Dessa motorer har en effekt på upp till 7 

kW.  

En AC-servomotor med integrerad drivning har all nödvändig elektronik inbyggd i 

själva motorn och detta medför att motorn är enkel att installera eftersom det inte finns 

några kablar mellan motor och drivhjul, se figur 44. [17]    

 

Figur 43: DC och AC (borstlös) servomotor, [17] 
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Figur 44: AC servomotor med integrerad drivning, [17]  

5.4.2 Asynkronmotor 

En asynkronmotor är en växelströmsmotor. Varvtalet följer spänningens frekvens men 

varvtalet sjunker något vid belastning. Asynkronmotorer tillverkas i olika varianter för 

1- och 3-fasanslutning. Asynkronmotorer har en enkel konstruktion. Det är endast 

lagren som slits och därmed är livslängden lång och underhållsbehovet minimalt. 

Ljudnivån är låg och motorn förorsakar inga radiostörningar. Asynkronmotorer har 

blivit populära som reglerbara drivningar och används idag även för positionering. 

Exempel på en rostfri asynkronmotor kan ses i figur 45. [10] 

 

Figur 45: Rostfri asynkronmotor från Mekanex, [10] 
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5.5 Skruvstycke 

Ett skruvstycke används för att spänna fast eller hålla detaljen under bearbetningen i 

maskinen, se figur 46. På ett skruvstycke finns oftast två eller flera stöd som detaljen 

ligger på, se figur 47. Fastspänning sker antingen mekaniskt, pneumatiskt eller 

hydrauliskt. Nackdelen med skruvstycken är att de oftast är dyra och stora. Detta leder 

till sämre åtkomlighet för spindeln i bearbetningsmaskinen. Leverantörer som säljer 

skruvstycken är Allmatic och Gerardi S.p.A.  

 

Figur 46: Applikationsexempel för mekanisk skruvstycke av modell T-REX från 

Allmatic, [20] 

 

Figur 47: Stödpunkter och mekanisk fastspänning, [20]  

  



 

 

34 

 

6 Koncept 

En av Ullmans [3] metoder som användes kallas black box. Med denna metod fås en 

överblick på hur fixturen ska fungera och vilka funktioner den ska ha, se figur 48. 

Tanken är att operatören med hjälp av någon form av gränssnitt ska ställa in fixturens 

inställningsvärden för arbetsstycken med olika storlek. Det blir olika inställningsvärden 

för olika detaljer som ska bearbetas. Energi måste tillföras för att fixturen ska kunna 

fungera. Denna energi kan vara t.ex. mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk. 

Linjärenheterna använder antingen pneumatisk eller elektrisk energi för drivning. 

Fastspänningsprocessen sker med gripdon och/eller spänncylindrar. Energin som 

används för fastspänningen kan vara antingen hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk.   

I slutstadiet är arbetsstycket klart för bearbetning d.v.s. fastspänt och positionerat. 

Informationen om inställningsvärden kan kopplas till verktygsmaskinen så att maskinen 

vet var arbetsstycket befinner sig.  

Detta tankesätt har bidragit till att generera olika koncept och dellösningar.  

 

Figur 48: Ullmans black box, [3] 
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För att automatisera fixturen kan spänncylindrar och gripdon användas. Ett alternativ för 

fastspänning av detalj är att använda ett antal skruvstycken men problemet är att 

skruvstycken oftast är för stora och det finns även risk att spindeln slår i skruvstycket, 

därför utesluts skruvstycken.  

Tanken med att använda linjärenheter i fixturen är att automatisera fixturen ytterligare 

och tillsammans med gripdon eller spänncylindrar fås en helautomatisk fixtur. 

Linjärenheterna skulle göra justeringen av balkarna enklare för maskinoperatören 

eftersom den vertikala och horisontella balken inte behöver skruvas åt för varje detalj 

som ska bearbetas. Maskinoperatören skulle kunna positionera balkarna beroende på 

vilket mått arbetsstycket har. Det är viktigt att linjärenheterna har någon form av 

mätsystem så att maskinoperatören vet exakt i vilken position balken befinner sig i. 

Vid användning av en elektrisk linjärenhet så måste även en motor användas för 

drivning och då kan det finnas risk att motorn sticker ut en bit från linjärenheten. Detta 

är viktigt att tänka på vid dimensionering av fixtur, eftersom det inte får finnas en risk 

att spindeln skadas. Beroende på vilken linjärenhet som används så kan motorn 

monteras på olika ställen som t.ex. längst ut på sidorna. Motorn måste även ha någon 

form av broms som kan hålla kvar lasten. Om däremot en pneumatisk linjärenhet 

används så behövs ingen motor och linjärenheten blir enklare att montera. Pneumatiska 

linjärenheter kan dessutom väljas med passiv eller aktiv broms.     
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6.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen utvecklades och diskuterades tillsammans med handledare på 

SAAB och vissa krav togs även från ett tidigare examensarbete [2] som gjordes inom 

flexibla fixturer på SAAB. Kravspecifikationen finns i bilaga 1. Vissa krav är viktigare 

än andra som t.ex. kraven att fixturen ska vara säker både för operatören och för 

bearbetningsmaskinen. Säkerheten är en viktig faktor när operatören hanterar stora och 

tunga arbetstycken. En av bearbetningsmaskinerna använder en höghastighetsspindel 

som inte får riskera att slå i någon komponent på fixturen eller slangar som kan vara i 

vägen under bearbetningen. Fastspänningen av arbetstycken ska helst vara enklare och 

snabbare än dagens fixtur som används på SAAB för att framförallt få ner ställtiden. 

Med enklare fastspänning menas t.ex. att fastspänningen endast skall kräva ett 

handverktyg eller att fixturen utrustas med linjärenheter för att underlätta 

positioneringen av balkarna för operatören. Fastspännig av detalj ska helst inte ta mer än 

10-15 min för att få en så låg ställtid som möjligt. Det måste också vara 

standardkomponenter i fixturen för att delar ska bli enklare att få tag på vid t.ex. 

reparation.  

När koncepten utvecklades var kravspecifikationen grunden i det hela. Vissa krav 

används även i utvärderingsmetoderna från Ullman. Vid konceptutveckling är det 

viktigt att så många krav som möjligt uppfylls.   
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6.2 Koncept 1: Gripdon och linjärenhet 

Tanken med detta koncept är att använda gripdon för att spänna fast detaljen och 

linjärenheter för att positionera balkarna automatiskt. Gripdonen måste vara vridbara för 

annars kan balkarna inte förflyttas. För att vrida gripdonet kan vriddon användas eller 

vrida gripdonet med hjälp av handkraft och sedan låsa fast i rätt position på något sätt. 

Med detta koncept fås en helautomatisk fixtur.  

Arbetsstycket placeras först på de nedre gripdonen och grips fast, därefter låser 

gripdonen fast den vänstra sidan. För att den horisontella balken ska kunna åka ner och 

låsa så måste vissa gripdon vridas på båda balkarna så att gripdonen inte är i vägen 

under positioneringsfasen. Samma sak gäller för den vertikala balken.    

 

6.3 Diskussion 

Ett problem som måste lösas i detta koncept är att gripdonen och linjärenheterna har 

kablar som kan vara i vägen för bl.a. spindeln under bearbetningsfasen. Detta skulle 

kunna lösas genom att gömma kablarna på något sätt i fixturen, t.ex. genom att borra 

kanaler i fixturen där kablarna sedan dras igenom.  

Linjärenheterna måste också röra sig samtidigt så att inte den ena sidan rör sig fel i 

förhållande till den andra. Därför kan linjärenheterna synkroniseras så att de blir 

glappfria genom att t.ex. koppla en axel mellan båda linjärenheterna.  

Det är också viktigt att utrusta linjärenheterna med någon form av broms för att kunna 

hålla kvar balken i samma läge under bearbetningen.    
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6.4 Koncept 2: Spänncylindrar och gripdon  

I detta koncept sker fastspänningen av detalj med både gripdon och spänncylindrar. 

Spänncylindrar behöver stöd underifrån när cylindern klämmer fast detaljen och därför 

kan inte spänncylindrar användas på båda balkarna. Detta problem kan lösas genom att 

använda spänncylindrar på den horisontella balken och vridbara gripdon på den 

vertikala balken. I den horisontella balken måste det även finnas en lucka för varje 

spänncylinder för att balkarna ska kunna förflyttas utan att de slår i varandra.  

Med detta koncept fås en halvautomatisk fixtur men linjärenheter skulle kunna monteras 

för att få en helautomatisk fixtur. Fixturen skulle bli lite bredare och högre om 

linjärenheter används i fixturen.  

Detaljen placeras först på stödpunkterna i fixturen och därefter klämmer spänncylindern 

åt detaljen. Förmodligen skulle det vara enklare att låsa fast detaljen om fixturen var 

vinklad 90° innan arbetsstycket ställdes in i fixturen. Balkarna måste ställas in manuellt 

om linjärenheter inte används vilket ökar ställtiden. Därför bör linjärenheter användas 

även i detta koncept eftersom ställtiden reduceras samt gör det enklare för 

maskinoperatören att positionera balkarna. Om många olika detaljer används så tar det 

tid för maskinoperatören att låsa fast balkarna med skruvar.       

 

6.5 Diskussion  

Det är viktigt att tänka på även i detta koncept att spänncylindrar har kablar som kan 

vara i vägen under bearbetningen. Det måste även finnas ett mellanrum mellan varje 

spänncylinder för att kunna låsa balkarna. Ställtiden skulle minska om linjärenheter 

användes för att positionera balkarna istället för att operatören gör det manuellt. Om 

dessa koncept realiserades så skulle antalet fixturer som används idag på SAAB minska. 
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6.6 Utvärdering 

För att utvärdera koncepten användes en metod som kallas beslutsmatris från Ullman 

[3], se tabell 1. I denna metod används olika kriterium som sedan viktas mot koncepten. 

Viktningssiffran 5 innebär att kriteriet är mycket viktigt medan siffran 1 innebär att det 

inte är så viktigt. Koncepten jämförs också med en standardfixtur. Den fixtur som 

används idag på SAAB användes som referens i beslutsmatrisen. Det koncept som får 

högst poäng uppfyller de olika kriterierna bäst och ska arbetas vidare med. För att få 

fram totalviktning, adderas eller subtraheras varje viktningssiffra för de enskilda 

koncepten.  

En annan metod som har använts från Ullman är QFD (Quality Function Deployment) 

och denna metod är ett hjälpmedel för att vikta specifikationer inför en 

konstruktionsuppgift, se bilaga 4. Viktiga konstruktionskrav som bör uppfyllas enligt 

QFD-diagramet är att använda många omställbara och automatiska komponenter. 

Fixturen ska även kunna fixera detaljer med olika storlek och fastspänningen skall helst 

inte ta mer än 10-15 min. Samma kriterium användes i QFD-diagrammet som i 

beslutsmatrisen.   

Kriterierna togs fram genom att undersöka vilka krav som är viktiga från bl.a. 

kravspecifikationen, se bilaga 1. Kriteriet underhållsfri fick en viktningssiffra 3 för att 

detta kriterium ändå är lite viktigt eftersom tid för underhållning av fixtur kan reduceras 

om underhållsfria komponenter används. Att underhålla fixturen tar onödig tid för 

operatören och därför är detta en ineffektiv tid för SAAB. Ett mycket viktig kriterium är 

att fixturen ska vara så olyckssäker som möjligt för operatören, därför fick detta 

kriterium en viktningssiffra 5. Även enkel och snabb fastspänning är mycket viktig för 

att bl.a. reducera ställtiden, därför fick dessa kriterier viktingssiffran 5. Kriteriet 

energisnål är viktigt ur en miljö och ekonomisk synpunkt, beroende på vilken 

energikälla som används. Därför blev det en viktningssiffra 3. Sista kriteriet är också 

mycket viktigt, det vill säga att fixturen skall vara flexibel eftersom flera fördelar 

uppnås med en flexibel fixtur. Detta kriterium fick en viktningssiffra 5. 

Att fixturen är underhållsfri sparar som sagt både tid och kostnad. Det finns 

komponenter som i princip är underhållsfria som t.ex. linjärenheter med inbyggd 

plastskrapa som skrapar bort smuts från glidbanan. Att utrusta den flexibla fixturen med 

nästan underhållsfria komponenter gör att det blir ett plus för båda koncepten.  

Det är mycket viktigt att fixturen är olyckssäker så att det inte finns stor risk att 

operatören skadar sig under t.ex. fastspänningsprocessen. Koncept 1 är en helautomatisk 

fixtur, vilket gör att operatören inte behöver uträtta så mycket manuellt arbete. Därför 

fick koncept 1 ett plus. I koncept 2 ska operatören ställa in balkarna manuellt för varje 

detalj som ska bearbetas. Detta gör att olycksrisken ökar och att fixturen behöver en 

skyddad cell vid hantering av balkarna. Därför fick koncept 2 ett minus.  

Enkel fastspänning innebär t.ex. att fastspänning ska kräva endast ett verktyg. Därför 

fick båda koncepten ett plus. Båda koncepten använder antingen gripdon eller 

spänncylindrar, vilket gör att fastspänningen är snabbare än vid manuell 

åtdragning/lossning av spännjärn. I koncept 2 måste operatören ställa in balkarna 

manuellt och skruva fast varje balk, vilket gör att ställtiden ökar jämfört med koncept 1 

som använder linjärenheter för snabb positionering. Därför fick koncept 1 ett plus och 

koncept 2 ett minus. Fastspänningen ska helst inte ta mer än 10-15 min.  
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Användning av energikrävande komponenter gör att båda koncepten får ett minus i 

energisnålhet. Koncept 1 använder fler komponenter än koncept 2 och därför fick 

koncept 1 ett minus för ekonomi. Båda koncepten använder flexibla komponenter och 

får ett plus var. Utvärderingen visar att koncept 1 är det bästa konceptet.    

   

Tabell 1: Beslutsmatris 

Koncept 1: Gripdon och linjärenhet    

Koncept 2: Spänncylindrar och gripdon   

     

Kriterium Viktning Standard Koncept 
1 

Koncept 
2 

Underhållsfri 3 S ₊ ₊ 

Olyckssäker 5 S ₊ ₋ 

Enkel fastspänning 5 S ₊ ₊ 

Snabb fastspänning 5 S ₊ ₋ 

Energisnål 3 S ₋ ₋ 

Ekonomisk 4 S ₋ ₊ 

Fixturen skall vara flexibel 5 S ₊ ₊ 

  Viktad 
total: 

16 4 
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7 Analys och diskussion 

Det som är kvar att göra med de framtagna koncepten är att testa de olika flexibla 

komponenterna och även detaljkonstruera fixturen. Vid detaljkonstruering är det viktigt 

att tänka på att alla komponenter har någon form av kabel för energitillförsel, som kan 

vara i vägen för spindeln under bearbetningen i maskin.  

Hållfasthet- och mekanikberäkningar skulle också kunna göras för att kontrollera t.ex. 

om balkarna kan hålla kvar sin position efter att operatören har ställt in dessa i rätt läge 

och för att optimera fixturens dimensioner. Det är också viktigt att veta hur fördelningen 

av komponenterna ska ske i fixturen, det vill säga hur gripdon och spänncylindrar ska 

placeras och med vilket mellanrum. Vissa gripdon behöver också vridas och då kan 

vriddon användas eller att operatören på något sätt vrider gripdonet för hand och låser 

det i rätt position. 

Koncept 2 borde också kunna använda linjärenheter för automatisk positionering av 

balkarna. Därför skulle det vara bra om linjärenheterna kunde testas för att se vilken 

tidsbesparing som fås jämfört med manuell positionering.  

De metoder som har använts från Ullman ska egentligen helst användas på 

konsumentprodukter. Detta på grund av att det blir enklare att få fram olika koncept när 

man har många produkter som man kan jämföra med och även få inspiration. Det är 

svårt att hitta information om olika flexibla fixturer jämfört med konsumentprodukter.  
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8 Förslag till fortsatt arbete 

Vad gäller fortsatt arbete så är det bra om komponenterna kunde testas för att 

kontrollera att de uppfyller de krav som ställs. De pneumatiska linjärenheterna med 

broms skulle kunna testas för att kontrollera om bromskraften är tillräcklig eftersom 

balken inte får förflytta sig under bearbetningen.  

Gripdon, vriddon och spänncylindrar kan också testas för att kontrollera gripkraft och 

hur lång tid fastspänning och lossning av detalj tar. Ett förslag är att tillverka en 

prototyp för testning av koncepten som att t.ex. jämföra med standardfixturen vilken 

tidsbesparing som fås vid användning av en helautomatisk flexibel fixtur. Det som 

också ska vidareutvecklas är att hitta en bra lösning på hur kablar och rör från 

komponenterna ska döljas för att inte riskera att spindeln skadas under 

bearbetningsprocessen. Pneumatiska eller hydrauliska komponenter använder oftast två 

rör eller slangar för att antingen höja eller sänka trycket, därför kan det bli väldigt 

många slangar om många komponenter används. En lösningstanke på detta är att t.ex. 

borra hål i fixturen där kablar och rör går igenom. Men detta kan leda till att fixturen 

försvagas och därför bör hållfasthetsberäkningar göras även i detta fall. Fixturen skulle 

också kunna göras större men problemet är utrymmesbegränsningen i 

bearbetningsmaskinen.   

 



 

 

43 

 

9 Referenser 

[1] Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner. 2002, Modern 

produktionsteknik Del 1, Liber AB, Stockholm. 

[2] Andreas Blomkvist, Conny Falk. 2008. Flexibla fixturer i bearbetande maskiner. 

Linköping:Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling. LIU-IEI-TEK-G--08/00073--SE. 

[3] David G. Ullman, The Mechanical Design Process, 2003, McGraw-Hill.  

 

 

9.1 Internetreferenser 

 

[4]http://www.saabgroup.com/en/AboutSaab/Organisation/SaabAerostructures/bu_porta

lpage.htm (2009-07-18)  

[5]http://www.saabgroup.com/en/AboutSaab/Organisation/OrganisationMap.htm(2009-

07-18) 

[6]http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article335198.ece (2009-07-

18)  

[7]http://www.amf.de/en/news/current-catalogues/ (2009-08-04) 

[8]http://www.coromant.sandvik.com/sandvik/0110/internet/sweden/se03030.nsf (2009-

08-08) 

[9]http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/Drilling/eng/C-1202-1.pdf (2009-

08-08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saabgroup.com/en/AboutSaab/Organisation/SaabAerostructures/bu_portalpage.htm
http://www.saabgroup.com/en/AboutSaab/Organisation/SaabAerostructures/bu_portalpage.htm
http://www.saabgroup.com/en/AboutSaab/Organisation/SaabAerostructures/bu_portalpage.htm
http://www.saabgroup.com/en/AboutSaab/Organisation/OrganisationMap.htm
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article335198.ece
http://www.amf.de/en/news/current-catalogues/
http://www.coromant.sandvik.com/sandvik/0110/internet/sweden/se03030.nsf
http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/Drilling/eng/C-1202-1.pdf


 

 

44 

 

9.2 Leverantörer av komponenter för flexibel fixtur  

[10] http://www.mekanex.se 

[11] http://www.schunk.de/schunk/index.html?country=SWE 

[12] http://www.amf.de/en/home/ 

[13] http://www.destaco.se 

[14] http://www.iag.se 

[15] http://www.festo.com/cms/sv_se/index.htm 

[16] http://www.enerpac.com/en/products 

[17] http://www.allmotion.se/ 

[18] http://www.micromatic.se/hydrauliska_svangcylindrar.html 

[19] http://www.swedenhydrotools.se 

[20] http://www.allmatic.de/wEnglish/index.php?navid=1 

[21] http://www.standardmekano.se/fixturer.aspx 

[22] http://www.gerardispa.com/index.phtml?Id_Pagina=33&lingua=eng 

[23] http://www.aratron.se/?page=37 

[24] http://www.hoerbiger.com/  

[25] http://www.parker-origa.com/PDF-Catalogue.720.0.html?&L=1   

[26] http://www.oem-motor.se/produkter/stalldon/linjarenheter/produktoversikt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mekanex.se/
http://www.schunk.de/schunk/index.html?country=SWE
http://www.amf.de/en/home/
http://www.destaco.se/
http://www.iag.se/
http://www.festo.com/cms/sv_se/index.htm
http://www.enerpac.com/en/products
http://www.allmotion.se/
http://www.micromatic.se/hydrauliska_svangcylindrar.html
http://www.swedenhydrotools.se/
http://www.allmatic.de/wEnglish/index.php?navid=1
http://www.standardmekano.se/fixturer.aspx
http://www.gerardispa.com/index.phtml?Id_Pagina=33&lingua=eng
http://www.aratron.se/?page=37
http://www.hoerbiger.com/
http://www.parker-origa.com/PDF-Catalogue.720.0.html?&L=1
http://www.oem-motor.se/produkter/stalldon/linjarenheter/produktoversikt/


 

 

1 

 

Bilaga 1: Kravspecifikation 

 Fixturen ska vara säker, dvs. undvika att bygga på komponenter på fixturen som 

kommer vara i vägen för fräsverktyget under bearbetningsprocessen i maskinen. 

Fixturen ska också vara säker för operatören så att det inte finns en stor risk att 

skada sig vid t.ex. uppspänning av detalj i fixturen    

 

 Fixturen ska vara flexibel som t.ex. att arbetsstycken av olika längd, höjd och 

tjocklek kan spännas fast i samma fixtur   

 

 Fastspänning ska ske enkelt 

 

 Fastspänning ska ske så snabbt som möjligt 

 

 Fixturen ska vara stabil och hållbar  

 

 Det måste vara standardkomponenter i fixturen så att delar blir lättare att få tag 

på 

 

 Metoden skall reducera dagens fixturkostnader 

 

 Metoden skall ej kräva nyinköp av maskiner eller ombyggnation av befintliga 

maskiner 

 

 Metoden skall reducera beredningstiden  

 

 Metoden skall ej kräva specialmaskinelement dvs. försök standardisera så 

mycket som möjligt så att reservdelar bli enklare att få tag på  

 

 Metoden skall ej kräva speciell kompetens  

 

 Metoden skall ej medge felaktig uppspänning  

 

 Metoden skall kunna utnyttja maskinens prestanda  

 

 Fixturen får inte kosta mer än 1 miljon kr 
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Bilaga 2: Skärdata och skärkrafter 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Skärdata 

Prov Diameter 

[mm] 

Ställängd 

[mm] 

Skärbredd 

[mm] 

Skärdjup 

[mm] 

Varvtal 

[rpm] 

Matning      Maxlast 

[mm/min]      [N] 

1 32 110 24 8 21200 8400 1770 

2 32 110 24 8 21200 6720 1770 

3 32 110 24 8 17000 10200 2300 

4 32 110 24 8 17000 8160 2300 

5 32 110 24 7 13300 11700 2900 

6 32 110 24 7 13300 9300 2900 

Tabell 3: Skärkrafter  

Prov X-kraft 

[N] 

Y-kraft 

[N] 

Resultant 

[N] 

Z-kraft 

[N] 

1 2050 1000 2281  -110 

2 1700 1100 2025 -90 

3 2500 1600 2968  -260 

4 1550 700 1701 -85 

5 1750 800 1924 -80 

6 1250 300 1285 -25 
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Bilaga 3: Arbetsstyckets mått  

 

 

Tabell 4: Materialdata (Aluminiumblock) 

Mått Min [mm] Max [mm] 

Längd 450  1050 

Bredd 250 950 

Tjocklek 25,4 152,4 
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Bilaga 4: QFD-diagram 
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 Förbättringsriktning ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 
Viktning Enhet min st st mm st kr W st 

3 Underhållsfri   1     3 2   2 

5 Olyckssäker   4 4   4     3 

5 Enkel fastspänning 4 4 4 4 5     5 

5 Snabb fastspänning 5 3 4   5     5 

3 Energisnål       5     5 2 

4 Ekonomisk 5     5 4 5 5   

5 Fixturen skall vara flexibel 3     5 5     5 

  80 58 60 80 120 26 35 102 

          

 Viktiga konstruktionskrav som bör uppfyllas:         

 • Automatiska komponenter  [120]        

 • Använda många omställbara komponenter [102]        

 • Fixering av detaljer med olika storlek [ 80 ]        

 • Fastspänning skall ta kort tid [ 80 ]        

          

 Mindre viktiga konstruktionskrav som kan uppfyllas:        

 • Fastspänning skall endast göra i en position [ 60 ]        

 • Fastspänning skall endast kräva ett handverktyg [ 58 ]        

 • Låg energianvändning [ 35 ]        

 • Fixturen får inte kosta mer än 1 miljon kr [ 26 ]        

 


