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Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
 
 
Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Universitet och Saab Aerostructures 

DPS i Linköping och behandlar flexibla fixturer i bearbetande maskiner. Arbetet 
bygger på forskningsprojektet Koordinatstyrd fixering som under en längre tid 
bedrivits av Linköpings Universitet tillsammans med ett antal företag. 

 
Examensarbetet behandlar Saab Aerostructures DPS fåstyckstillverkning där stor 

variation på detaljer och geometrier förekommer. Idag används ofta specialtillverkade 
fixturer för att hålla och lokalisera detaljerna. För att effektivisera produktionen och 
minska den totala fixturkostnaden per detalj kan mer flexibla fixeringsmetoder införas.  

 
I examensarbetet har nya flexibla fixeringsmetoder utvärderats och lagt grunden för 

framtagningen av tre stycken koncept. Koncepten är framtagna genom att relevant 
litteratur genomsökts samt genom studier på Saab Aerostructures DPS. Koncepten har 
sedan genomgått en urvalsprocess baserad på företagets behov och förutsättningar, 
vilket ger en bra grund för fortsatt utveckling av koncepten. Det koncept som anses 
vara bäst lämpat för Saab Aerostructures DPS bygger på en justerbar fönsterfixtur som 
medger att detaljer kan bearbetas i ett steg. Ett annat koncept som presenteras i 
rapporten är inriktad mot mer svårfixerade detaljer. Detta använder sig av en 
magnetchuck och justerbara element och har en mycket hög automationsgrad. Det 
tredje koncept som utvecklats är inte en traditionell fixturlösning men kan underlätta 
fastspänning av svårfixerade detaljer. Konceptet bygger på att extra material limmas på 
arbetsstycket för att underlätta fasthållningen av både obearbetade och halvbearbetade 
arbetsstycken. 

 
Fixturkoncepten använder sig av bearbetningsmaskinens styrsystem för att lokalisera 

detaljens exakta position i fixturen. Metoden för uppmätningen som används i detta 
arbete är ”probning” vilket innebär att maskinens spindel är utrustad med en prob och 
mäter upp ett antal förprogrammerade punkter för att lokalisera detaljen. 



 



Abstract 
 

Abstract 
 
 
This thesis was conducted at Linköping University and Saab Aerostructures DPS, 

Linköping, and focuses on the possibilities of flexible fixturing in machining 
applications. The thesis is part of the research project “Koofix”, which is collaboration 
between Linköping University and a number of companies.  

 
The thesis is aimed towards small batch production which, for Saab Aerostructures 

DPS, means diverse part geometry and that parts are manufactured in very small 
numbers, sometimes just one piece. The result of this is that expensive dedicated 
fixtures are made for most parts. By introducing more flexible fixturing methods to 
this kind of production the cost of fixtures and tooling will be reduced, and make the 
production more efficient. 

 
New flexible fixturing methods has been presented and evaluated through the thesis, 

which has resulted in three different concepts. These concepts have been the result of 
literature screening and study of current manufacturing process at Saab Aerostructures 
DPS. The concepts has been evaluated according to there ability to meet Saab 
Aerostructures DPS needs and a final concept has been chosen.  The concept that is 
considered being the best solution employs an adjustable frame to encompass several 
different part geometries. This concept allows the workpiece to be machined in a 
single step and the fixture can be adjusted to fit workpieces with different geometries. 
On other concept considered in the thesis employs electromagnet with adjustable 
elements and is capable of fixing more complex geometries. The concept also allows 
the fixture to be adjusted between different products to be machine by the CNC-
machine itself. Also a concept that’s not a fixture itself but a method that allows a 
simpler fixture to be used has been developed. This concept uses adhesives to combine 
extra material to the part, which allows for less complex fixtures to be used in the 
machining process. 

 
The concepts with the adjustable frame and the electromagnet and adjustable 

elements are both using the machines control system to locate the detail by probing 
before the machining process starts. Probing is done by equipping the spindle with a 
touch trigger probe which measures pre-programmed contact points and calculates 
exact part position. 
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Kapitel 1 - Inledning 
 

1 Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Linköpings Universitet har under en längre tid bedrivit ett projekt som går under 

namnet ”Koofix” tillsammans med ett antal verkstadsindustrier inkluderat Saab 
Aerostructures. Syftet med detta projekt är att utveckla en mer kostnadseffektiv och 
flexibel teknik för lokalisering och fixering av arbetsstycken i samband med 
bearbetning och montering. Koofix vision är att använda ett externt mätsystem för att 
lokalisera och positionera arbetstycket. Tidigare projekt har hitintills behandlat 
monteringsproblematik i samband med stora och veka strukturer som vid exempelvis 
montering av flygplan. Vid bearbetning i fleroperationsmaskiner är förutsättningarna 
lite annorlunda, bland annat är kraven på styvhet och precision betydligt högre än vid 
monteringsoperationer. För Saab Aerostructures DPS avdelning som ägnar sig åt 
tillverkning i mycket små serier med stor variation är flexibiliteten hos fixturen av 
yttersta vikt, med flexibilitet menas fixturens förmåga att anpassas efter olika 
geometrier. Kombinationen av flexibla fixturer och Koofix idéerna kan bidra till 
förhållandevis billiga lösningar och utgör därför grunden för denna rapport. 

 
 

1.2 Saab Aerostructures DPS 
 
Saab Aerostructures DPS har sina rötter i AerotechTelubs och dess historia sträcker 

sig tillbaka ända till år 1913 då den första verkstaden upprättades på Malmen i 
Linköping. Företaget har sedan dess gått under ett antal olika namn. År 1963 bildades 
AB Teleunderhåll av den svenska staten genom FFV, Förenade Fabriksverken. I slutet 
av 1960-talet byter AB Teleunderhåll namn till Telub AB. År 1991 bolagiseras FFV 
Aerotech och både FFV Aerotech AB och Telub AB förvärvas av Celsius Industrier 
AB. År 2000 bildas AerotechTelub AB genom en fusion av Celsius Aerotech AB och 
de då finsk ägda Telub-bolagen inom TietoEnator. Året efter blir bolaget helägt av 
Saab och företaget byter namn till Saab Aerotech. [1] 

 
Avdelningen ”Produkter” inom Saab Aerotech inkorporerades i januari 2008 i Saab 

Aerostructures. Som en del i Aerostructures kommer avdelningen fokusera på 
fåstyckstillverkning och gå under namnet ”DPS”. Uppgiften som fåstyckstillverkare 
innebär bland annat tillverkning av reservdelar, modifieringspaket och prototyper. För 
Saab Aerostructures innebär denna uppdelning av produktionen att de nu har en 
specialiserad avdelning för fåstyckstillverkning vilket medför att planerad produktion i 
ordinarie tillverkning ej behöver avbrytas på grund av inkomna order av exempelvis 
reservdelar. 
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DPS-avdelningen i Linköping har idag ca 80 medarbetare och sina verkstadslokaler i 
Malmslätt, Linköping. Från och med sommaren 2008 kommer delar av verksamheten 
att flyttas till Aerostructures lokaler i Tannerfors, Linköping, detta för att få en bättre 
samverkan med Aerostructures men också för att få lokaler som är bättre anpassade för 
avdelningens produktion och storlek. [2] 

 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett eller ett fåtal olika koncept som ska 

ge underlag för slutsatser om tillämpbarheten för flexibel, koordinatstyrd, 
fixeringsteknik vid maskinbearbetning. Koncepten skall kunna ligga till grund för en 
eventuell framtida flexibel fixeringsteknik vid SAAB Aerostructures DPS.  

 
 

1.4 Mål 
 
Rapporten skall ge en översiktlig bild av vilka fixeringstekniker som finns på 

marknaden, deras för- och nackdelar samt deras tillämpbarhet på produktion liknande 
Saab Aerostructures. Dessa tekniker används sedan för att generera genomtänkta 
koncept för fixturering som skulle kunna tillämpas på Saab Aerostructures DPS-
avdelning. Koncepten bygger på Koofix-vision och skall sänka beredningstiden samt 
den totala fixturkostnaden per detalj. Målet är också att presentera nya metoder som 
tillsammans med Koofix vision kan leda till en effektivare och billigare produktion 
samt ge DPS avdelningen nya idéer när det gäller flexibla fixturer. 

 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Då examensarbetet endast presenterar koncept innebär detta att viss detaljutformning 

försummas. Rapporten kommer inte heller behandla hela maskincellen eller 
serieproduktion utan endast fixeringslösningar och metoder anpassade för 
fåstyckstillverkning. 

 
 

1.6 Metod 
 
Den metod som använts vid framtagning av de olika koncepten är illustrerad i figur  
1-1. Det första steget var planeringen då tidsplan och veckoplanering togs fram. 

Därefter utfördes en mycket noggrann informationssökning för att bilda en uppfattning 
om vilka framsteg som gjorts inom området flexibla fixturer. Under 
informationssöknings fasen gjordes även undersökningar om vilka metoder som finns 
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idag. En nuläges analys genomfördes hos Saab Aerostructures DPS avdelning för att 
kunna kartlägga hur deras produktion ser ut idag.  
 

 
 
 Informations-

sökning 
Nuläges 
analys 

Planering Koncept Koncept Vidare 
 generering utvärdering utveckling 
 
 Figur 1-1: Metodik för examensarbetet 

 
När konceptgenereringen och konceptutvärderingen skulle tas fram användes David 

G. Ullmans teorier om konstruktionsmetodik [3]. Det första steget är att ställa upp en 
Black Box med de inputs och outputs som finns vid fixering av ett arbetstycke. 
Grundprincipen är att få ett positionerat och fixerat arbetstycke klart för bearbetning. 
Därefter ritades ett flödesschema upp och kritiska del funktioner lokaliserades bland 
annat själva fixeringen och positioneringen av arbetstycket. När alla kritiska 
delfunktioner lokaliserats utfördes en brainstorming där skisser och diskussioner ledde 
till ett antal möjliga konceptlösningar. När koncepten sedan skulle utvärderas frångicks 
David G. Ullmans konstruktionsmetodik och en mer generell metod användes där 
koncepten utvärderades och för- och nackdelar diskuterades fram. Detta gjordes då 
koncepten var väldigt olika varandra och att poängsätta koncept med så pass skilda 
användningsområden hade ej gjort utgången rättvis. Vidareutvecklingen av de koncept 
som ansågs kunna fungera utfördes med brainstorming och diskussioner. Även små 
skisser ritades upp för att få en ökad förståelse för problemen.  
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2 Skärande bearbetning 
 
Skärande bearbetning innebär att material i form av spånor avverkas från 

arbetsstycket för att uppnå detaljens önskade form. För att arbetsstycket ska kunna 
bearbetas krävs en rotation av antingen verktyg eller arbetsstycke. Den metod som 
används vid fräsningsoperationer är spånavverkning med ett roterande verktyg. 
Verktyget monteras antingen manuellt eller automatiskt från maskinens 
verktygsmagasin i maskinens spindel. Det är spindeln som roterar verktyget, se figur 
2-1. För att kunna bearbeta arbetstycket på flera sidor krävs också en rörelse i bordet. 
Det är även på bordet som arbetstycket spänns fast, se figur 2-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande kapitel kommer att förklara grunderna för de bearbetningsmetoder som 

krävs för flexibel produktion med roterande verktyg.  
 

Figur 2-1: Spindel och bord, tagen från 
Linköpings Universitets mekaniska verkstad 

2.1 Fräsning 
 
Fräsning är en spånskärande bearbetningsmetod som med ett roterande verktyg med 

flera skäreggar följer en förprogrammerad matningsrörelse. Tack vare utvecklingen av 
bearbetningsmaskiner och verktyg kan fräsning göras i princip alla riktningar, se 
kapitel 2.4. Detta bidrar till att fräsning är en effektiv och flexibel bearbetningsmetod 
som kan hålla mycket hög noggrannhet. Materialborttagningen sker genom att varje 
skäregg som är i ingrepp avlägsnar en viss mängd material. De vanligaste 
fräsningsoperationerna är plan- och profilfräsning. Planfräsning är precis som det låter 
fräsning av plana ytor medan profilfräsning kan följa konturer och komplicerade 
geometrier. [4], [5] 
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För att kunna räkna fram de skärkrafter som påverkar detaljen krävs kunskap om 
verktyg, maskin, material och tänkta skärdata. Det är dessa krafter som ställer krav på 
fixturens styvhet och hållfasthet. De vanligaste skärdata som behövs är följande: 

 
• Skärhastighet (vc): [m/min] anger periferihastigheten med vilken skäreggen 
 bearbetar arbetstycket. 
 
• Matning per tand (fz): [mm/tand] värde för beräkning av bordsmatning. Räknas 
 fram för att garantera att varje egg arbetar optimalt. 
 
• Matning per varv (fn): [mm/varv] används för att beräkna matningen samt 
 fastställa fräsens ytjämnhet. 
 
• Skärdjup (ap): [mm] (axiellt) vad verktyget tar bort från arbetstyckets yta. 
 
• Skärbredden (ae): [mm] (radiell) det som täcks av verktyget. 
 
• Medelspåntjockleken (hm): [mm] används för att räkna fram specifik skärkraft 
 samt effektberäkningar.  
 
• Spånflödet (Q): även kallat avverkningshastighet, är volymen som tas bort per 
 tidsenhet. 
 
• Specifika skärkraften (kc): materialparameter som behövs vid beräkning av 
 effektbehov. 
 
• Materialkonstant (mc eller n): hämtas ur material tabell. 

 
 

2.2 Borrning 
 
Det skärande förloppet vid borrning är i princip det samma som för fräsning, dock så 

har borrprocessen högre krav när det gäller spånbrytning samt evakuering av spånor. 
Detta på grund av att borren lätt bryts av om spånorna inte kan transporteras bort från 
hålet. Beroende på hur det borrade hålet ska se ut finns i huvudsak två metoder för 
bortförsel av spånor. Vid korthålsborrning transporteras spånorna ut från hålet via 
spiralkanaler i borren. Vid mer noggrann borrning av djupare hål används en s.k 
ejectorborr där spånorna sugs ut när olja trycks in i borren. Vid ökade tolerans krav 
kan upprymning och brotschning tillämpas. Upprymning är ett korrigeringsverktyg 
som kan utnyttjas för att uppnå bättre rakhet hos hålet. Brotschningsprocessen fungerar 
precis som borrning och används för att få fina ytor och snäv diametertolerans i 
förborrade hål. [6] 
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2.3 3-axlig bearbetning 
 
3-axlig bearbetning innebär att bearbetningsmaskinen 

har tre frihetsgrader, se figur 2-2. 3-axliga maskiner är de 
mest förekommande maskinerna för automatiserad 
borrning och fräsning i dagens verkstäder. Denna typ av 
maskin 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 men i större 
maskiner där detaljerna som bearbetas har stora 
dimensioner står spindeln för rörligheten i alla led. Skall 
detaljer fräsas på flera sidor krävs i regel fler omspänningar av detaljen än om 
exempelvis en 5-axlig maskin skulle används. Vanligtvis utformas 
bearbetningsprogrammen i en separat programvara och laddas sedan över till 
bearbetningsmaskinen för att korta ner operatörstiden vid maskinen. Men då maskinen 
endast har tre rörliga axlar kan även program med lite eftertanke skrivas med NC kod 
vid maskin.  

 

2.4 5-axlig bearbetning 
 
5-axlig bearbetning innebär att bearbetningsmaskinen 

har fem frihetsgrader, se figur 2-3. Bearbetnings-
maskinens 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 
spindel och maskiner avsedda för stora detaljer har ofta 
fler frihetsgrader i spindeln än i bordet.  

 
För att snabbt och billigt kunna arbeta fram detaljer med 

komplexa geometrier och snäva toleranser skall 
arbetsstycket kunna bearbetas med få omspänningar. 
Antalet omspänningar minskar kraftigt då en 5-axlig 
bearbetningsmaskin används då maskinen har en mycket bättre åtkomlighet än 
exempelvis en 3-axlig maskin. 5-axliga bearbetningsmaskiner har en väldigt komplex 
rörlighet och är därför väldigt svår programmerade med NC kod. Därför krävs nästan 
alltid att bearbetningsprogrammen utformas och simuleras i separata program för att 
sedan överföras till bearbetningsmaskinen för att köras. 

Figur 2-2: Tre axlar (x,y,z) 
 

Figur 2-3: Fem axlar (x,y,z) och 
(Ax,Cz) 
 

 

 
7 



 

 
8 



Kapitel 3 – Fixturer 
 

3 Fixturer 
 
En fixtur är ett fasthållande verktyg och 

fixturering av arbetstycke är en vital del i 
maskinbearbetningsprocessen. Fixturen ska 
positionera, stödja och fixera arbetstycket inom 
mycket snäva toleranser. Därför måste fixturen 
vara så pass styv att krafterna från det roterande 
verktyget samt arbetsstyckets vikt inte kan 
påverka arbetstyckets position genom vibrationer 
eller fysisk förflyttning. Genom att tillämpa 3-2-
1 principen kan arbetstyckets frihetsgrader 
reduceras helt. Principen bygger på att 
stödpunkter placeras ut för att låsa arbetstyckets 
frihetsgrader, se figur 3-1. Placeras tre 
stödpunkter (1,2,3) 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 motsvarande sätt på ett annat plan. Det sista stödet (6) 
låser den sista translationsleden och arbetstycket blir helt positionerat och fixerat när 
fasthållningskrafterna appliceras. [7] 

    Figur 3-1: 3-2-1 principen 
 

 
De olika fixtureringsprinciperna som tillämpas idag kommer att presenteras kort i 

följande avsnitt. 
 

3.1 Fixturtyper 
 
Idag finns en uppsjö av olika fixtur typer och metoder för att enkelt och snabbt kunna 

spänna upp olika detaljer i en bearbetningsmaskin för att reducera ställtiden och på så 
sätt höja produktiviteten. De flesta fixturer och metoder kan oftast härledas till fem 
olika grund principer. 

 

3.1.1 Specialtillverkad fixtur 
 
En specialtillverkad fixtur anpassas och tillverkas efter en viss detalj och operation 

och kan på så sätt optimeras för ändamålet vad gäller i och utplockning av detalj, 
åtkomlighet etc. Detta är en mycket bra metod vid lång serietillverkning men ger lång 
ledtid från konstruktion till färdig fixtur då fixturen måste ritas upp och tillverkas. [8] 

 

3.1.2 Fixtur av specialtillverkade element 
 
Denna metod är en vidareutveckling av en specialtillverkad fixtur. Specialelementen 

tillverkas precis som en specialtillverkad fixtur efter en specifik detalj. Skillnaden är 
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att elementen sedan monteras ihop till en hel fixtur. Detta gör att fixturen är lättare att 
ändra efter behov. Elementen placeras ofta direkt på en palett eller rundbord. [8] 

 

3.1.3 Basfixtur med anpassade element 
 
För detaljer med likartad form eller tillverkningsgång kan specialelementen likna 

varandra. Detta utnyttjas ofta genom att en bas eller en kassett görs lika för alla dessa 
detaljer. På så sätt minskar antalet specialelement och kostnaderna sjunker. Ett 
exempel på en vanlig basfixtur är en ram- eller fönsterfixtur, se figur 6-1, som tillåter 
bearbetning från två olika sidor med 180o skillnad, där specialelementen utgörs av 
”fönster” som sänks ner i ramen. [8] 

 

3.1.4 Fixtur av standardelement 
 
Flera fixturelement är numera standardiserade av SMS, som är en förkortning för 

Sveriges mekanstandardisering. Exempel på detta kan vara pinnar, tappar och 
spännjärn. Det går också att göra en fixtur av dessa element men oftast måste de 
kompletteras med något eller några specialtillverkade element av funktions- eller 
hantverksskäl. [8] 

 

3.1.5 Flexibla fixtursystem 
 
Flexibla fixtursystem är leverantörsstandardiserade byggsatser för bygge av 

modulbaserade fixturer. Det ökade CAD stödet i industrierna har gjort dessa fixturer 
allt mer aktuella, en annan attraktiv egenskap är flexibiliteten som ett återanvändbart 
system av fixturelement erbjuder. Den nuvarande problematiken, begränsningarna och 
möjligheterna med denna fixturtyp kommer att presenteras vidare i rapporten. [8] 
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4 Koordinatstyrd fixering 
 
Avdelningen för Monteringsteknik på Linköpings Universitet har sedan år 2000 

bedrivit ett forskningsprojekt (Koofix) för att ta fram kostnadseffektiva flexibla 
fixturer för flygindustrins behov. Tanken bakom ”Koofix” projektet är att minska 
noggrannheten i fixturen och istället få noggrannheten från ett externt koordinatsystem, 
exempelvis en robot eller en bearbetningsmaskin. Detta kan utföras genom att antingen 
anpassa fixturen efter detaljens position i 3D mjukvaran eller mäta upp detaljens 
position i fixturen och automatiskt uppdatera och anpassa montering/bearbetnings 
mjukvaran efter detaljens verkliga position. 

 
Implementering av ”Koofix”-idéerna vid maskinbearbetning har många fördelar.  

Noggrannheten för positionering hos fixturerna kan sänkas utan att det slutgiltiga 
bearbetningsresultatet försämras vilket också bidrar till att mer flexibla fixturer kan 
användas. Detta medför att beredningstiden och ställtiderna reduceras kraftigt och mer 
kostnadseffektiva fixturer kan införas. För att uppnå en hög positionerings- 
noggrannhet för detaljen som skall bearbetas kan maskinens koordinatsystem utnyttjas, 
detta kan göras på två olika sätt. Det första är att låta maskinens spindel bygga upp 
fixturen eller justera en befintlig fixtur. Det andra är att automatiskt mäta upp detaljens 
position och anpassa bearbetningsprogrammet efter detaljens verkliga läge.  

 
 

4.1 Probning 
 
Den vanligaste och enklaste metoden för att kunna använda bearbetningsmaskinen 

för uppmätning är att utrusta maskinen med en sk ”prob”. Proben monteras i spindeln 
som ett vanligt verktyg från maskinens verktygsmagasin. Kapitlet kommer att 
redogöra för hur probning fungerar och hur metoden idag tillämpas på Saab 
Aerostructures.  

 
 

4.1.1 Hur probning fungerar 
 
En prob består av en cylinderstång med en glaskula samt en givare, se figur 4-1. De 

flesta prober har begränsade rörelseriktningar vilket betyder att cylinderstången endast 
kan vinklas i ett fåtal riktningar. Desto fler rörelseriktningar proben har desto mer 
komplex blir proben, vilket gör att även priset för inköp av prob ökar kraftigt med 
antalet rörelseriktningar. Om endast enkla mätoperationer skall göras, exempelvis 
kontrollera verktygslängder eller liknande behövs bara en rörelseriktning på proben, 
rörelseriktningen är då z minus (höjdled). Mer avancerade prober tillåter rörelser i fem 
riktningar. 
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 Figur 4-1: Probning med radiosändare och radiomottagare 
 

När proben är i neutralt tillstånd d.v.s. då den ej är i kontakt med något, ger proben ej 
ifrån sig någon information. Om probens glaskula kommer i kontakt med någon yta 
kommer probarmen att vinkla sig något och vid denna ändring från det neutrala läget 
kommer proben skicka information till maskinens styrsystem som då genast stannar 
alla rörelser i maskinen, se figur 4-1. Informationen som proben skickar till 
styrsystemet är endast att den är aktiv, d.v.s. att den har kontakt.  Styrsystemet kommer 
att stanna alla maskinrörelser med en gång vid kontakt men proben kommer ändå 
hinna röra sig i maskinens rörelseriktning något innan den står helt stilla. Detta går inte 
att komma ifrån, men ses inte heller som ett problem då överslaget lätt kan räknas ut 
med hjälp utav maskinens hastighet innan stoppet, maskinens responstid samt 
masströgheten maskinen får av sin egen vikt. Detta medför att bearbetningsmaskinens 
styrsystem kommer att behöva kalibreras för probningen men efter att kalibreringen är 
utförd kommer mycket noggranna mätvärden att fås. För att effektivisera probningen 
och samtidigt få mer exakta mätvärden är det mycket vanligt att man går emot samma 
punkt på ytan man vill mäta två gånger. Vid första kontakten används en hög 
matningshastighet, maskinen stannar alla rörelser och går tillbaka en liten sträcka, går 
sedan med långsam matning emot samma punkt igen och ett mer exakt värde fås. De 
mätvärden som fås av probningen lagras sedan i maskinens styrsystem för att sedan 
användas på olika sätt, beroende på vilka avsikter programmeraren har med 
mätningarna. [9]  

 
För att slippa skicka informationen från proben genom kablar utrustas de flesta 

prober med en radiosändare och en radiomottagare installeras sedan i maskinen som i 
sin tur skickar den mottagna informationen till styrsystemet. 
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4.1.2 Kort om probning & programexempel 
 
Probning har många tillämpningsområden vid maskinbearbetning. De vanligaste är 

lokalisering av arbetstycke, kontrollmätning av detaljen under bearbetningsprocessen 
och uppmätning av verktygsförslitning. Det tillämpningsområde som är av intresse i 
denna rapport är just lokalisering av arbetstycket för att reducera operatörstiden vid 
maskinen. Denna metod medför dock att beredningstiden kommer att öka då 
probningsbanor måste förprogrammeras antingen vid maskin eller i separat 
programvara. För enklare probningsoperationer finns programvaror med färdiga 
probningsrutiner. Genom att använda probning istället för manuella metoder som 
uppmätning med mätklocka där arbetstycket måste finjusteras till rätt position blir hela 
bearbetningsprocessen effektivare och uppspänningstiden kraftigt reducerad. Även 
kravet på fixturernas positioneringsnoggrannhet avtar vilket bidrar till att enklare och 
flexiblare fixturer kan utnyttjas. Detta medför att programmeraren kan låta proben 
lokalisera detaljen och istället ägna sig åt hur arbetstycket ska hållas fast. Dock måste 
fixturen utformas på sådant sätt att proben kommer åt de referensytor som behöver 
mätas upp för att bestämma arbetstyckets exakta position.  

 
Nedan följer några exempel på hur olika geometrier kan mätas upp med probning 

samt några programmeringsexempel. Programmeringskoden är baserad på 
Heidenhains styrsystem för NC-maskiner vilket är det styrsystem som är integrerat i 
Saab Aerostructures DPS nyinköpta fleroperationsmaskiner. 

 
 

Hål & cylinder probning 
 
För att erhålla hålets dimension och position utförs fyra punktmätningar i form av ett 

kors. Utvändig mätning av en cylinder utförs på samma sätt. 
 
Exempel på program kod vid hålmätning, se figur 4-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 4-2: Hål & cylinder mätning 
 

 
G46 X30 Y30 Z20 I+1 J+1 R12.5 F3000 N=59 E24 
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G46 är programkoden för uppmätning av en hel cirkel. När G46 exekveras mäts fyra 
punkter ut på cirkeln. För att positionera proben rätt måste cirkelns centrum-
koordinater skrivas in i programmet, detta görs enligt programkoden ovan. X30 
betyder att cirkelns X koordinat ligger 30 mm från x-axeln och Y30 betyder att 
cirkelns Y koordinat ligger 30 mm från y-axeln. Detsamma gäller för z koordinaten 
vilken i det här fallet innebär att proben ska utföra mätningarna 20 mm upp i cylindern. 
Mätningsriktningarna uppges med I+1 och J+1 där I är x-led och J är y-led. Hålets 
radie skrivs in enligt R12.5 där R fastställer att det är en radie och 12.5 mm anger 
hålets dimension. F3000 anger matningshastighet mellan mätningarna. N=59 visar vart 
mätningsberäkningarna är lagrade i minnet och E24 betyder att cirkelns radie lagras 
som E24 i minnet. [10] 

 
 

Lokalisering av block 
 
För att lokalisera positionen hos ett block görs mätningar, enligt figur 4-3. Fyra 

positioner utnyttjas för att kunna fastställa blockets exakta position, två på kortsidan, 
en på långsidan och en på ovansidan. För att få en mer exakt uppmätning av detaljen 
kan fler referenspunkter läggas till. Exempel på programkod vid blockmätning fås 
nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4-3: Lokalisering av block 
 
N1 G54     Sätter nollpunkten. 
N2 G17     Sätter operationsplanet till XZ-planet. 
N3 G0 X10 Y-10 Z10 T1 M6  Hämtar proben från verktygsmagasinet och 

flyttar den till önskad position: X10, Y-10, Z10. 
N4 M27     Aktiverar proben. 
N5 G45 X10 Y0 Z-5 C0 J1   Mäter punkten M1. 
N6 G0 Z10     Flyttar tillbaka proben för att undvika kollision. 
N7 G45 X40 Y0 Z-5 J1   Mäter punkten M2. 
N8 G0 Z10     Flyttar tillbaka proben för att undvika kollision. 
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N9 G50 C0 N=54  Uppdaterar nollpunktens värde med den 
framräknade vinkeln om detaljen är vriden kring 
Z-axeln, kallas även C-axeln, här C0. 

N10 G54     Sätter nollpunkten. 
N11 G0 C0     Roterar bordet till C0. 
N12 G45 X10 Y10 Z0 K-1  Mäter punkten M3 för att bestämma detaljens 

position i Z-led. 
N13 G0 Z10     Flyttar tillbaka proben för att undvika kollision. 
N14 G45 X0 Y10 Z-5 I1  Mäter punkten M4 för att bestämma detaljens 

position i X-led. 
N15 G0 Z10     Flyttar tillbaka proben för att undvika kollision. 
N16 G45 X10 Y0 Z-5 J1  Mäter punkt M1 för att bestämma detaljens 

position i Z-led. 
N17 G0 Z50     Flyttar tillbaka proben för att undvika kollision. 
N18 G50 X1 Y1 Z1 N=54  Uppdaterar nollpunkts värdena i X-, Y, och Z-

axlarna. 
N19 G54     Sätter uppdaterad nollpunkt. 
N20 M28     Avaktiverar proben. [10] 
 
 

Sneda ytor 
 
För att kunna rikta upp ett block som är monterat på ett bord i bearbetningsmaskinen 

utnyttjas två mätpunkter 1 och 2, enligt figur 4-4. Exempel på program kod vid 
mätning av sneda ytor fås nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4-4: Uppmätning av sneda ytor 
 
 
N1 G17     Sätter operationsplanet 
N2 G54     Sätter nollpunkten 
N3 T1 M6     Laddar proben från verktygsmagasin 
N4 M27     Aktiverar proben 
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N5 G45 X-50 Y-20 Z0 C0 J1 Mäter punkt 1 
N6 G45 X50 Y-20 Z0 J1   Mäter punkt 2 
N7 G50 C1 N=54  Uppdaterar nollans värde i C-axeln med den 

framräknade vinkeln 
N8 M28     Avaktiverar proben 
N9 G54     Sätter nollpunkten 
N10 G0 Z100 C0    Flyttar bort proben och roterar bordet till C0 [10] 
 
 

4.1.3 Tillämpning på Saab 
 
Probning har länge använts på Saab Aerostructures DPS för att underlätta i 

produktionen, användningen sker dock i låg utsträckning och då bara på ett fåtal av 
bearbetningsmaskinerna. Probningens många användningsområden har gjort att man 
idag använder metoden för att bland annat kompensera för temperaturutvidgningar i 
bearbetningsmaskinen. För detta ändamål mäts en fast punkt på paletten upp och 
eventuella skillnader mellan vart paletten verkligen befinner sig och vart maskinen tror 
att paletten befinner sig kompenseras genom att maskinens styrsystem förflyttar den 
förprogrammerade nollpunkten till den rätta. Differensen på grund av 
temperaturutvidgningen handlar om någon tiondels millimeter, tillräckligt för att ge 
bearbetade detaljer felaktiga dimensioner, se figur 4-5. Det är därför väldigt viktigt att 
detta extra moment utförs både före bearbetning och under bearbetning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-5: Vänster bild visar det antagna läget och höger bild visar det verkliga läget. 
 
 
Probning används också för att kontrollmäta arbetsstycken uppspända i Saabs 

fönsterfixturer innan bearbetning. Detta för att kontrollera att arbetsstycket sitter inom 
ett visst område. Då väldigt mycket material skall bearbetas bort tillåts arbetsstycket ha 
en viss felaktig uppspänning från den tänkta, men om uppspänningen skiljer sig för 
mycket säger bearbetningsprogrammet ifrån, tack vare de förprogrammerade 
probrutinerna. 
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5 Problematik med dagens flexibla fixturer 
 
De flexibla fixturer som finns idag är ofta väldigt dyra och komplicerade. De brukar 

även vara veka vilket bidrar till att storleken på arbetstycket som kan bearbetas är 
begränsad. De flesta flexibla fixturer utgår inte ifrån att bearbetningsmaskinens 
styrsystem kan användas för att positionera arbetstycket. Detta gör att toleranserna på 
dessa fixturer är höga vilket bidrar till att inköpspriset kan bli dyrt. Som tumregel 
brukar man säga att en fixtur bör vara en 10-potens noggrannare än vad man vill ha ut 
från den detalj man skall positionera. D.v.s. en noggrannhet på en 10-dels millimeter 
på detaljen gör att fixturen måste hålla en noggrannhet på en hundradels millimeter. 
Om maskinens styrsystem skulle användas för att lokalisera arbetstyckets exakta 
position minskar tolerans- och positioneringskraven på fixturerna vilket medför att 
fixturkostnaden kan reduceras.  

 
Ett exempel på en metod för flexibel fixering av ett arbetstycke som idag används i 

stor utsträckning i verkstadsindustrin är byggsatser av olika slag. Metoden är mycket 
flexibel och kan användas för fixering av arbetstycken med många olika geometrier. 
Metoden är dock mycket tidskrävande både när det gäller beredning och ställ. 
Programmeraren, den person som förbereder programmet innan tillverkning, måste 
bygga upp hela fixturen från grunden för varje ny detalj vilket leder till ökade 
fixeringskostnader. Sedan måste fixturen byggas upp av operatören vid 
bearbetningsmaskinen vilket leder till ökade ställtider, framför allt vad gäller yttre 
ställ. Dessutom måste alla fixturdelar finnas i närheten till bearbetningscellen vilket 
betyder att lagerutrymme krävs. Ofta medger denna fixturlösning inte heller att 
bearbetningen kan ske i ett steg utan att detaljen måste spännas om för att kunna 
bearbetas på alla sidor. 

 
Detta problem kan åtgärdas genom att använda Saab Aerostructures fönsterfixtur som 

presenteras i kapitel 6. Problemet med fönsterfixturen är dock att den inte är speciellt 
flexibel utan att nya fönster måste tillverkas för varje ny detalj. Detta leder till höga 
fixturkostnader per detalj vid fåstyckstillverkning. I kapitel 9.5 kommer en alternativ 
metod för just denna tillämpning att presenteras. 
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Kapitel 6 – Nulägesbeskrivning av Saab Aerostructures DPS 
 

6 Nulägesbeskrivning  
 

I detta kapitel beskrivs Saab Aerostructures DPS nuvarande produktionsupplägg, hur 
ett ställ utförs samt vilka maskiner som ingår i företagets maskinpark. 

 
 

6.1 Produktion 
 
Nästan alla detaljer som idag tillverkas av Saab Aerostructures DPS bearbetas fram 

ur aluminiumblock med grovt utsågad kontur. Eftersom de flesta detaljerna är 
flygplansdelar bearbetas upp emot 95 % av det ursprungliga materialet bort för att 
hålla nere vikten. Detta gör att detaljerna är veka och har mycket komplicerad 
geometri.  

 
Saab Aerostructures DPS produktion består idag av mycket små serier med stor 

variation. Ofta handlar det om framtagning av prototyper, pilotprojekt samt reservdels 
tillverkning. De profilerar sig därför som en fåstyckstillverkare. Fåstyckstillverkning 
innebär för Saab Aerostructures DPS en till två detaljer om året av samma produkt. 

 
Produktionsflödet för tillverkning av en ny detalj börjar med att ordern först passerar 

beredaren som räknar fram ett ungefärligt pris på detaljen och skickar en offert till 
kunden. Om kunden godkänner offerten beställer beredaren även hem material om det 
krävs. När detta är gjort går ordern vidare till programmerarna som i ett 3D program 
ritar upp detaljen och tar fram lämplig fixtur. Om detaljen inte går att fixera i befintliga 
fixturer konstrueras en specialfixtur. Programmerarna lägger även in fräsbanor och 
skärdata. Operatören får sedan programmet på en diskett eller över nätverket. Då 
programmet lagts in och kontrollerats i maskinen återstår själva bearbetningsprocessen 
samt kvalitetskontroll. 

 
 Saab Aerostructures DPS kommer att övergå 

från special- och standardfixturer till Saabs 
”fönsterfixtur” som i grund och botten är en 
basfixtur med specialelement. Metoden möjliggör 
att bearbetning av hela detaljen sker i ett steg. 
Detta är möjligt genom att detaljen spänns upp i 
en stående ram som är öppen på fram- och 
baksida, se figur 6-1. Dock så måste delar till 
fixturen specialtillverkas för varje detalj vilket ger 
en hög fixturkostnad. Fixturen kräver att ”öron” 
fräses fram ur arbetstycket i en separat maskin 
innan uppspänning. Detta för att arbetstycket skall 
kunna bearbetas i en uppspänning. Efter bearbetning sågas öronen av manuellt av 
operatören. 

 

Figur 6-1: Ett exempel på Saabs 
fönsterfixtur 
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6.1.1 Ställ på Saab Aerostructures DPS 
 
Med ”ställ” menas det arbete som görs av operatören vid maskinen för att förbereda 

tillverkning av en detalj. Den del av stället som måste göras då maskinen står still 
kallas ”inre ställ”, den del som kan göras under tiden maskinen går kallas ”yttre ställ”. 
Företag strävar ofta efter att minimera den inre ställtiden eftersom det är kostsam, 
inproduktiv tid. De yttre ställtiderna ska givetvis också reduceras men när ett yttre ställ 
genomförs kan fortfarande maskinen arbeta. Däremot uppnås fördelar med korta yttre 
ställ genom att operatören frigörs tidigare och kan arbeta med andra uppgifter. Om 
bearbetningsmaskinen inte har någon pallettväxlare är det av yttersta vikt att reducera 
ställtiderna för en effektiv produktion. 

 
För att få en överblick om hur ett ställ kan se ut på Saab Aerostructures DPS 

studerades ett fixturbyte i en bearbetningscellen med en Yasda H30i, en femaxlig 
fleroperationsmaskin. I cellen fanns en arbetsbänk med ett antal standard paletter med 
förmonterade baselement samt en svängkran som används för att lyfta paletterna in och 
ut ur maskinen. Arbetsgången vid uppstart beskrivs nedan. 

 
Med arbetsorder bifogas en ritning över detaljen och fixturen. Denna ger information 

till operatören hur detaljen skall spännas upp. Detaljen skulle monteras på ett bifogat 
specialelement som i sin tur skulle spännas upp på ett baselement. 

 
Ritningen studerades och det visade sig att det förmonterade standardelementet var 

felvänt. Vid vändning av elementet måste palett och element putsas av och göras rent. 
Vid putsning och rengöring kontrollerades även att inga skador uppkommit på 
elementet. Elementet skruvades sedan fast lite lätt för hand med sex stycken 
insexsskruvar på paletten. Anledning till att skruvarna inte dras åt är att fixturen måste 
finjusteras i maskinen så den verkligen sitter som den ska. Styrpinnarna och hålen 
brotschades för att få elementet på plats och elementet skruvades sedan fast på 
baselementet med åtta stycken insexsskruvar. En efterkontroll gjordes med hjälp av ett 
bladmått för att se om det var tätt mellan de båda elementet. Paletten med fixturen 
laddades sedan i maskinens palettväxlare.  

 
Fixturen riktades upp i maskinen genom att en på spindeln monterad indikatorklocka 

fördes över fixturen. På så sätt kunde operatören justera upp fixturen manuellt genom 
att knacka lite lätt med en hammare tills indikatorklockan visade samma nivå för hela 
fixturen. När fixturen var helt rak/uppriktad drogs skruvarna åt och fixturen var klar 
för fastspänning av detalj. 

 
När detaljen skulle spännas fast på fixturen fanns det inte några skruvar med rätt 

dimension i maskinens arbetscell. Operatören fick därför lämna arbetscellen för att leta 
reda på rätt skruvar. Detta kan kanske åtgärdas genom att utrusta varje cell med de 
standard element som kan komma att användas vid montering av fixturer. När detaljen 
skulle skruvas fast användes styrpinnar för att underlätta monteringen. 
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Ställtiden för fixtur och detalj var uppemot två till två och en halv timme. 
 
 

6.2 Nc-maskiner 
 
Saab Aerostructures DPS maskinpark består till största delen av 

fleroperationsmaskiner med antingen tre eller fem axlar. En beställning av två nya 
fleroperationsmaskiner har lagts hos den tyska maskin tillverkaren DMG. Det är dessa 
maskiner som lagt grunden för de tekniska krav som kommer att presenteras i 
kravspecifikationen i kapitel 7. De båda maskinerna är av typen Denkel Maho DMC 
125 U duoBLOCK varav en är en höghastighetsfräs på 24,000 rpm. Fyra av de fem 
axlarna sitter i bord och vagga och den femte axeln sitter på spindeln vilket ger en 
mycket bra åtkomlighet. Ytterligare maskindata och information finns att tillgå i bilaga 
1. 
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7 Kravspecifikation 
 
Innan generering av olika koncept och metoder ställdes en kravspecifikation upp för 

att på bästa sätt kunna tillgodose Saab Aerostructures DPS och avdelningen för 
Monteringstekniks önskemål inom projektet KooFix. Nulägesanalys och tekniska 
aspekter som presenterats i tidigare kapitel utgör grunden i framtagningen av 
kravspecifikationen. Vissa krav har även ställts från KooFix-projektet. Kraven viktades 
sedan enligt Ullmans konstruktionsmetodik på en skala mellan 1-10 där 10 betyder att 
kravet är av yttersta vikt. De krav som lyftes fram av Saab Aerostructures DPS 
kommer att presenteras nedan. Hela kravspecifikationen samt viktningen finns bifogad 
i bilaga 2. För att minska risken för missförstånd och att låsa tankarna vid en speciell 
fixturlösning valdes att använda ordet ”metod” i kravspecifikationen. Metod innefattar 
hela förloppet att lokalisera och hålla en detalj i läge under bearbetning. 

 
 

7.1 Ekonomiska krav 
 
Ett av de krav som lyftes fram av Saab Aerostructures DPS var att metoden inte 

skulle leda till nyinköp av maskiner utan att befintlig utrustning skulle kunna 
användas. Detta krav betyder att metoden måste anpassas till Saab Aerostructures DPS 
nuvarande och planerade maskinpark. Metoden skall också kunna utnyttja maskinernas 
prestanda. Detta krav betyder att nuvarande skärdata, enligt kapitel 2, skall kunna 
användas så som matningshastighet, skärdjup och varvtal. Metoden skall även reducera 
beredningstiden med minst 50 %. Detta krav är av yttersta vikt vid fåstyckstillverkning 
eftersom varje ny detalj måste beredas. Vid serietillverkning slås 
beredningskostnaderna ut på varje tillverkad detalj och beredningskostnaden per detalj 
blir betydligt lägre än vid fåstyckstillverkning. Detta leder till att metoden lätt ska 
kunna modifieras och anpassas i kända 3D program. Ytterligare krav är att metoden ej 
skall kräva specialverktyg vid uppsättning av detalj. Endast standardelement skall 
användas för att underlätta montering och uppspänning av arbetstycke. Metoden skall 
ej kräva specialkompetens utan befintlig personal skall kunna använda metoden. Viss 
utbildningstid kan dock komma att krävas. Det sista kravet som lyftes fram var att 
metoden ej skall skada arbetstycket. Metoden får alltså inte ge upphov till märken eller 
deformationer på färdigbearbetade ytor. 

 
 

• Metoden skall ej kräva nyinköp av maskiner (Saabkrav) 
 

• Metoden skall reducera beredningstiden med minst 50 % 
 

• Metoden skall ej kräva specialverktyg 
 

• Metoden skall ej kräva speciell kompetens 
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• Metoden skall kunna utnyttja maskinens prestanda 
 

• Metoden skall ej skada arbetsstycke 

 

7.2 Tekniska krav 
 
De tekniska kraven går ej att vikta utan måste följas efter maskinernas begränsningar 

samt de krafter som uppkommer under bearbetningen. Det första kravet är att metoden 
skall kunna klara bearbetningskrafter upp till 1053 N, detta värde är baserat på 
beräkningar enligt bilaga 3. Värdet är fram räknat vid grovbearbetning i aluminium 
med skärdata från Saab Aerostructures DPS. Metoden skall vara så pass styv att 
detaljen ej skall kunna röra sig efter uppspänning. Detta krav är satt för att mått och 
toleranser skall kunna hållas under bearbetningsprocessen. Detta leder också till nästa 
krav att metoden skall kunna hålla toleranser enligt ISO 2768-1 medium. Detta är 
Saabs mest använda standardtoleranser. För att metoden inte skall uppta större 
utrymme än vad som finns tillgängligt i de nyinköpta bearbetningsmaskinerna ställdes 
ytterligare två krav upp. Det första är att metodens dimensioner ej skall överskrida 
arbetsområdet: 1250x1000x1000 [mm]. Dessa värden är baserade på arbetsområdet för 
de ny inköpta maskinerna DMC 125 H duoBlock. Det andra är att metoden ej skall 
kräva större palett än 1000x800 [mm]. Även detta krav är hämtat från de nyinköpta 
DMC maskinernas palettstorlek. 

 
 

• Metoden skall kunna klara bearbetningskrafter upp till 1053 N 
 

• Metoden skall vara så pass styv att detaljen ej skall kunna röra sig 
efter uppspänning 

 
• Metoden skall kunna hålla toleranser enligt ISO 2768-1 medium 

 
• Metodens dimensioner skall ej överskrida arbetsområdet 

            X=1250mm Y=1000mm Z=1000mm 
 

• Metoden skall ej kräva större palett än 
            X=1000mm Y=800mm 
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8 Flexibla fixeringsmetoder 
 
En flexibel fixeringsmetod skall kunna användas till ett flertal detaljer med olika 

geometrier och på så sätt reducera fixturkostnaden per detalj. En flexibel 
fixeringsmetod kan även minska fixturens beredningstid, det vill säga den tid det tar 
för programmeraren att rita upp en ny fixtur. För Saab Aerostructures DPS som är helt 
inriktade på fåstyckstillverkning är det av yttersta vikt att reducera varje detaljs totala 
fixturkostnad. Den totala fixturkostnaden innefattar beredningstid, materialkostnad 
samt kostnad för tillverkning av fixturen. 

 

8.1 Lim 
 
Fixering av arbetsstycket med hjälp utav lim kan ske genom att antingen detaljen 

limmas på exempelvis en platta och sedan bearbetas eller att detaljen kompletteras med 
material som limmas på för att underlätta fixeringen av en komplicerad och svårfixerad 
detalj. Ett problem med limning är att vid bearbetningens slut sära detaljens limmade 
ytor från varandra, men då nya typer av lim tagits fram med lösningar på just detta 
problem öppnas nya användningsområden upp för limning vid maskinbearbetning. 

 
Det lim som kommer att undersökas ifall det har ett användningsområde inom 

maskinbearbetning använder sig av elektricitet för att bryta sina bindningar. Det 
fungerar mycket övergripande på så sätt när en elektrisk ström leds mellan de limmade 
ytorna går strömmen igenom limmet och limmet bryter då bindningarna som håller 
samman ytorna. De sammanfogade ytorna kan sedan enkelt separeras. 

 

8.1.1 ElectRelease 
 
De lim typer som kommer att presenteras och undersökas är av typen ElectRelease 

lim från EIC Laboratories. Tre stycken olika ElectRelease-lim beställdes från 
StoraEnso, dessa var E3, H3-C och H23-C. Följande avsnitt kommer att presentera 
tillvägagångssättet vid limning med dessa.  

 
Limmets egenskaper liknar vanligt epoxilim med två undantag. Det första är att 

limmet måste vara isolerat mellan två elektriskt ledande material. D.v.s. de material 
som ska sammanfogas får ej vara i kontakt med varandra för att limmets elektriska 
egenskaper ska kunna utnyttjas. Det andra undantaget är att limmet måste blandas ihop 
mycket försiktigt så att det inte kommer in luftbubblor i limmet vilket kan resultera till 
ett poröst material med svagare bindningar. För E3 finns ytterligare två viktiga 
undantag. Det första är att en liten mängd ammoniakgas frigörs som påverkar limmets 
hållfasthets egenskaper. Det är därför viktigt att gasen tillåts försvinna innan 
applicering, ca 10 minuter. Det andra är att E3 antingen ska härdas i 24-48 timmar vid 
rumstemperatur eller en timme i 80o C.  
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Vid limningsprocessen av H3-C, H23-C och E3 finns vissa restriktioner från 
tillverkaren, EIC Laboratories. Ytorna som skall sammanfogas måste vara rengjorda 
och fria från olja och fett. För att vara säker på att de båda ytorna som skall 
sammanfogas inte har kontakt med varandra kan ett tunt icke elektriskt ledande 
material läggas mellan ytorna. Limfogen bör också pressas ihop med en yttre kraft, 
t.ex. en tving eller liknande. Härdningstiderna varierar mellan de olika lim typerna H3-
C och H23-C skall härdas 20 minuter i rumstemperatur (ca 20o C) och 30 minuter i 80o 
C medan E3 har betydligt längre härdningstid på 24 timmar i rumstemperatur eller en 
timme i 80o C. 

 
Det finns även vissa restriktioner när ytorna ska lossas från varandra. Placera 

kontakterna från strömkällan på de två detaljer som ska separeras. Limmet släpper 
redan vid 10 V men för bästa resultat bör spänningen vara högre än 24 V. Limmet 
släpper där den positiva ledaren appliceras, dock sitter limmet fortfarande fast på den 
negativa sidan. När E3 limmet används kan elektroderna skiftas och på så sätt släpper 
bindningarna på båda sidor. Restprodukterna kan skrapas av genom att applicera vatten 
eller metanol. [11] 

 
Bruksanvisning på hur limmet ska behandlas och appliceras finns bifogad i bilaga 4. 
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8.1.2 Försök med ElectRelease 
 
I försöken utfördes dragprov, skjuvprov samt 3-punkts böjprov för att på så sätt 

simulera de krafter som kan uppkomma under spånskärande bearbetning samt av 
arbetstyckets vikt. Försöken utfördes på Linköpings Universitet med assistans av första 
forskningsingenjör Bo Skoog. Limproverna förbereddes och limmades enligt EIC 
Laboratories restriktioner, se bilaga 4.  

 
8.1.2.1 Förberedelser och utförande 

 
Vid dragprovet och 3-punkt böjprovet användes 

rundstavar av stål. De två ytor som skulle 
sammanfogas tvättades rent med propanol. Prover 
gjordes också med slipade ytor, mellan liggande nät 
och med tving samt kombinationer av dessa. För att 
rundstavarna skulle limmas så rakt som möjligt 
tillverkades också en limfixtur, se figur 8-1, av 
verkstaden på Linköpings Universitet. 

 
Vid skjuvprovet frästes en yta till på rundstavarna 

för att testa limmets skjuvningsegenskaper. 
Skjuvprovet förbereddes genom att ytorna först 
tvättades rent med propanol. Ytorna 
sammanfogades sedan, enligt figur 8-2. Vid 
samtliga tre skjuvprov användes ett plast nät för att 
ytorna inte skulle komma i kontakt med varandra 
och på så sätt leda till kortslutning när elektriciteten 
anbringas vid demontering. 

Figur 8-1: Limfixtur med rundstav 

Provbitarna limmades ihop och härdade enligt de 
restriktioner som nämnts i kapitel 8.1.1. 

Figur 8-2: Skjuvprov 
 

8.1.2.2 Resultat för H3-C 
 
Sju prov utfördes med limtypen H3-C varav 

två dragprov, två skjuvprov och tre stycken 3-
punkts böjprov. Dragproven utfördes i en 
Instron 5582 dragprovmaskin. För att låsa fast 
stängerna i maskinen används två hydrauliska 
chuckar dock så visade det sig att stängerna inte 
var helt raka och maskinens chuckar var allt för 
starka så limfogen knäcktes direkt. Detta tyder 
på att maskinen kräver en rakhet som inte går 
att uppnå i den limfixtur som tillverkades. 
Därför utfördes endast två prov i denna maskin 
och utfallet blev detsamma för båda proven. 

          Figur 8-3: 3-punkts böj prov 
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Därefter utfördes tre stycken 3-punkts böjprov med resultat långt under det 
förväntade. Proven utfördes i en Alwetron TCT 50 med förinställda data enligt bilaga 
5. Ett 3-punkts böjprov går till så att prov stången placeras på två stöd i maskinen med 
ett givet stödavstånd. Maskinen utrustas också med en tvärgående stång som applicerar 
kraften på provstången, se figur 8-3. Ett program mäter upp den kraft som måste 
anbringas innan ett brott sker på provstången, programmet kan även mäta töjning, 
brottarbete och nedböjning vid maxkraft. Det värde som är av intresse i detta fall är 
brottkraften. Vid de tre proverna uppvisades ett varierande resultat med en högsta 
brottkraft på ca 21 N vilket inte är acceptabelt vid maskinbearbetning. När ytorna 
studerades verkade det som att limmet inte fäst ordentligt på stål stängerna. 

 
Eftersom limmet var för klent för att dragproven skulle kunna utföras kunde inte 

heller skjuvproven genomföras. Istället drogs proven av för hand vilket tyder på att 
limmet inte skulle klara av de krafter som uppkommer vid maskinbearbetning som är 
betydligt högre än handkraft. 

 
8.1.2.3 Resultat för H23-C 

 
Ytterligare tre stycken 3-punkts böjprov utfördes med limtypen H23-C som 

förbereddes precis som H3-C. Även dessa prov uppvisade ett varierande resultat med 
alldeles för låga brottkrafter. Den högsta brottkraften som mättes upp låg på ca 35 N 
vilket inte är någon betydande förbättring. Den slutsatts som kan dras vid dessa prover 
är att om en yttre kraft appliceras under härdningstiden i rumstemperatur kan 
brottkraften höjas avsevärt.  

 
8.1.2.4 Resultat för E3 

 
Eftersom härdningstiden för E3 limmet ligger på 24 timmar utfördes endast fyra 

stycken 3-punkts böjprov. Även här varierade brottkrafterna rejält men med betydligt 
högre kraft. Den högsta brottkraften som mättes upp låg på ca 152 N vilket är en 
avsevärd förbättring jämfört med de andra limtyperna. Därför är det denna limtyp som 
kanske kan tillämpas vid maskinbearbetning. Dock så krävs flera omfattande prov för 
att säkerställa att detta lim klarar av de krafter som uppkommer vid bearbetning. Bland 
annat ett uthållighetsprov och ett prov där de sammanfogade bitarna värmts upp över 
100o C då hållfastheten minskar med ökad temperatur. En nackdel med limmet är den 
långa härdningstiden som ställer krav på att produktionen måste planeras oerhört noga 
för att undvika långa stillestånd i väntan på att limmet skall härda.  

 
8.1.2.5 Resultat för  Z70 (snabblim) 

 
Provbitarna förbereddes och rengjordes som övriga tester. Dock var härdningstiden 

betydligt kortare vilket kan uppfattas som positivt i industriella sammanhang. 
Brottkraften för limmet låg på ca 260 N vilket är betydligt högre än för ElectRelease 
limmerna. Detta lim släpper dock inte när en spänning förs igenom limfogen utan 
måste sågas bort. 
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Samtliga mätresultat presenteras i bilaga 5. I bilagan presenteras även om ytorna 
slipats, påverkats av en yttre kraft samt om ett mellan liggande nät använts. 

 

8.1.3 Diskussion 
 
De låga krafterna som mätts upp kan bero på ett antal olika felkällor. Bland annat 

rekommenderades att ytorna som skall sammanfogas bör etsas innan limmet 
appliceras. Tyvärr fanns ingen möjlighet att utföra och testa detta på grund av tidsbrist. 
En annan felkälla kan vara att det varit något fel på själva limmet. Efter diskussioner 
med Carl-Ola Danielsson på StoraEnso konstaterades att laborationen utförts korrekt 
då även Carl-Ola erhållit liknande resultat. De tester som Carl-Ola utfört behandlade 
ett H23-C lim från samma leverans av limtuber som testats i laborationen. Tuberna kan 
ha legat på lager en längre tid vilket kan påverka det slutgiltiga resultatet. När limmet 
studerades efter proverna visade det sig att limmet var mjukt vilket tyder på att 
härdningen inte utförts korrekt trots att samtliga restriktioner följts för de olika lim 
typerna. 

 
Enligt EIC Laboratories hemsida skall E4 limmet, som är likt E3, klara 141 kg/cm2 

vid ett dragprov. Dessa krafter känns ganska avlägsna vid de lim tester som utförts till 
denna rapport. Dock tyder detta på att limmet skulle kunna användas vid 
maskinbearbetnings tillämpningar som t.ex. pålimning av öron på ett block. 

 
Metodens för- och nackdelar har diskuterats fram utifrån tillgänglig information samt 

utförda laborationer. Nedan presenteras dessa för- och nackdelar 
 

+ Flexibel 
+ Inga skador på arbetstycke 
+ Låga fixturkostnader 
+ Enkel fixering 
+ Reducering av 

materialkostnader 

− Lång beredningstid 
− Kan kräva ugnar 
− Osäkra resultat 
− Kan kräva utbildning 
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8.2 Frysning 
 
En fixeringsmetod för maskinbearbetning som det forskas mycket kring är 

möjligheten att kunna frysa fast arbetsstycket i bearbetningsmaskinen för att sedan 
kunna bearbeta arbetstycket. Frysningen görs genom att arbetsstycket blöts ned, 
placeras på plats i bearbetningsmaskinen och kyls sedan ned strax under vätskans 
nollpunkt. Arbetsstycket sitter sedan på plats och kan börja bearbetas. 

 
Vätskan som fryses ned är vanligtvis destillerat vatten och själva nedfrysningen sker 

antingen genom att en mycket kall vätska cirkulerar under arbetsstycket eller med 
hjälp av elektricitet. Vätskans temperatur ligger strax under vattnets nollpunkt. 

 
Metoden har ett antal nackdelar som är svåra att överkomma. En av dessa är 

förmågan att snabbt kunna få arbetsstycket att släppa när detaljen är färdigbearbetad. 
Problemet ligger i att det tar lång tid att värma upp arbetsstycket och den frysta ytan. 
Under uppvärmningen kommer bearbetningsmaskinen ej kunna användas och 
maskinen kommer därför få en hög stilleståndstid vilket stoppar produktionen och 
kostar stora pengar. 

 
Lösningar på detta problem har forskats fram, i en av dessa appliceras en tunn film 

med antifrysvätska som har god värmeledningsförmåga på undersidan av den platta 
eller metallskiva arbetsstycket placeras på. Arbetstycket placeras och fryses fast 
ovanpå plattan. Den tunna filmen bidrar till att arbetsstycket hålls fastfruset i 
bearbetningsmaskinen genom att kyla den underliggande basfixturen eller paletten. I 
sin tur hålls plattan arbetsstycket sitter fast på med antingen vakuum eller en kraftig 
magnet. Detta möjliggör att detaljen kan frysas fast på plattan i en separat maskin för 
att sedan placeras i bearbetningsmaskinen där den hålls på plats genom 
vakuum/magnetism och kyls genom den kylda paletten/fixturen för att efter 
bearbetningsprocessen kunna tas ur och tinas upp utanför maskinen. Detta eliminerar 
stillaståndet i maskinen då de tidskrävande momenten sker utanför 
bearbetningsmaskinen. [12] 

 
För att kunna besluta om denna metod är värd att gå vidare med ställdes en tabell upp 

med för- och nackdelar. Utvärderingen utfördes enligt Ullmans konstruktionsmetodik. 
 

+ Flexibel 
+ Låg beredningstid 
+ Inga skador på arbetstycke 

− Dyr utrustning 
− Nyinköp 
− Plan yta krävs 
− Flera omspänningar 
− Ytterligare fixering av metallplatta 
− Konstant kylning 
− Kräver probning 
− Påverkar resultatmått 
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Metoden är flexibel på så sätt att detaljer med olika storlek och geometrier kan 
fixeras. Dock krävs att detaljerna har plana ytor och att arbetsstyckets position probas 
fram. Metoden bidrar till att beredningstiden kan reduceras då programmeraren inte 
behöver konstruera nya fixturer. Metoden medför dock att ny dyr utrustning måste 
inhandlas, att nya paletter måste tas fram för att kunna kyla detaljen och flera tempon 
krävs vid bearbetning av flera ytor. Dessutom kan toleranserna påverkas då materialet 
kan krympa under nerkylningen. 

 
 

8.3 Gjutning 
 
En metod som skulle kunna utnyttjas vid flexibel fixturering av komplexa detaljer är 

gjutning. Gjutningen kan utföras på olika sätt med olika för- och nackdelar.  
 
Vid serietillverkning kan gjutningen utnyttjas genom att fräsa ur önskad geometri ur 

ett block och sedan fylla igen blocket med en metallsmälta som har låg 
smälttemperatur. När smältan stelnat bearbetas detaljens ovansida fram ur blocket. 
Detaljen lyfts ur formen och ingen vidare bearbetning av undersidan krävs. Fördelarna 
med denna metod är att ingen komplicerad uppspänning behövs om detaljen är vek och 
har komplex geometri. Dock är metoden tidskrävande då smältan måste stelna innan 
vidare bearbetning kan utföras. Vid fåstyckstillverkning måste nya formar fräsas fram 
för varje ny produkt vilket leder till dyra fixturkostnader per detalj. Denna metod kan 
ses som en specialtillverkad fixtur, enligt kapitel 3. [13] 

 
En annan metod för fixering av arbetstycke med hjälp av gjutning är att arbetstycket 

gjuts fast i en metallsmälta. Den stelnade metallsmältan används sedan som en fixtur. 
Om det är en komplicerad och vek detalj som inte går att fixera med vanliga spänndon 
kan denna metod tillämpas. Processen börjar med att detaljen som skall bearbetas 
placeras i ett kärl och spänns fast så att ovansidan är fri att bearbetas. Programmet körs 
och detaljens ovansida fräses fram. När önskad geometri är uppnådd fylls kärlet med 
en metallsmälta med låg smälttemperatur. De ytor som just bearbetas blir alltså täckta 
av smältan. Arbetstycket roteras och nya ytor bearbetas fram och fylls igen på samma 
sätt som ovan. När bearbetningsprocessen är klar värms detaljen upp till fyllmetallens 
smälttemperatur som då rinner av den färdigbearbetade detaljen. [14] 

 
Ett exempel på dessa metallegeringar med låg smälttemperatur är LOW 117 som är 

en legering av vismut, bly, tenn, kadmium och indium. LOW 117 smälter redan vid 
47oC och används ofta vid just fixering av detaljer vid bearbetningsoperationer. Fler 
exempel på legeringar med låg smälttemperatur är LOW 136 (58oC), LOW 158 (70oC) 
osv. Dessa legeringar är dock ganska dyra, ett prisexempel på LOW 117 från Indium 
Corporation är 750 dollar för 5 lbs, alltså 4 492,50 kr för 2,27 kg. Detta medför att 
spånorna från detaljen och eventuella spånor från legeringen måste kunna separeras för 
att metoden skall bli ekonomisk försvarbar. Metoden kräver också flera tempon vilket 
bidrar till förhöjda ledtider på grund av ökade yttre och inre ställtider. Fördelarna med 
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metoden är flexibiliteten och förmågan att fixera veka och komplexa geometrier. De 
för- och nackdelar som diskuterats fram presenteras nedan: 

 
+ Flexibel 
+ Komplexa geometrier 
+ Fåstyck 
+ Inga skador på arbetstycke 

− Dyr 
− Höga ställtider 
− Extra utrustning 
− Utbildning 
− Kräver noggrann uppmätning 
− Flera omspänningar 

 
Gjutning har tillämpningsområden vid både fåstycks-, och serietillverkning. Vid 

fåstyckstillverkning skulle metoden kunna tas upp i DPS-avdelningens produktion då 
den passar utmärkt för just Saabs veka och komplexa flygplans detaljer. Metoden 
bidrar inte heller till några skador på arbetstycket och är väldigt flexibel då stor 
produkt variation kan spännas fast och bearbetas. Dock är metoden tidskrävande och 
dyr och kan komma att kräva inköp av metallurgiutrustning så som ugnar och kärl. 
Metoden ökar även ställtiderna i maskinen då flera tempon krävs vid bearbetning av 
hela detaljen. Ur personalsynpunkt kan även utbildning krävas för att uppnå metodens 
fördelar. Metoden kräver också att noggranna uppmätningar av arbetstyckets position 
utförs. 

 
 

8.4 Elektropermanent magnet 
 
En elektropermanentmagnet behöver endast ström när den slås på eller av. 

Tillskillnad från en elektromagnet som kräver konstant ström tillförsel är den 
elektropermanenta magneten säker vid energi bortfall under bearbetning. Detta tack 
vare de fasta stålpoler som bildar det permanenta magnetfältet i magneten. 

 
Den aktiva sidan på magneten är uppbyggd av en följd stålpoler med mycket hög 

magnetisk genomtränglighet. Polerna är inkapslade i ett icke-magnetiskt material. 
Permanentmagneterna är konstant aktiva, dock är magnetfältet isolerat och polernas 
yta förblir icke-magnetisk. Detta ger en god inställningsförmåga när arbetstycket eller 
fixturer ska positioneras. För att tillåta magnetfältet att passera genom arbetstycket 
skickas en elektrisk ström genom spolen som vänder polariteten hos magneten. 
Magneten förblir permanent utan att någon elektrisk ström passerar igenom. När 
bearbetningen är klar slås strömmen på igen, polerna vänds och arbetstycket kan 
plockas bort. [15] 

 
Tillämpningsområdet för magneter är mycket stort vid bearbetning av ståldetaljer 

med plana ytor. Istället för att spänna fast arbetstycket i olika spännanordningar kan 
arbetstycket placeras direkt på magneten, låsas fast och probas upp för att få fram 
exakt position. Bearbetning kan utföras från fem sidor, detta kräver dock ytterligare ett 
tempo vid bearbetning av undersidan som ligger an mot magneten. Problem 
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uppkommer vid bearbetning av aluminiumdetaljer då aluminium är ett paramagnetiskt 
(ickemagnetiskt) material vilket gör att aluminiumdetaljer kräver vidare fixturering.  

 
En tillämpning för ickemagnetiska arbetsstycken är att spännelement och stöd 

placeras ut på magneten och därefter spänns arbetsstycket upp i dem. Denna metod 
lämpar sig ypperligt vid automatisering av bearbetningsprocessen då maskinen och 
dess styrsystem kan utnyttjas vid placering och positionering av fästelement och stöd-
punkter. 

 
Vid bearbetning av ståldetaljer med plana ytor utfördes en utvärdering av metodens 

för- och nackdelar. Utvärderingen genomfördes med hjälp ut av Ullmans 
konstruktionsmetodik. 

 
+ Flexibel 
+ Låg beredningstid 
+ Inga skador på arbetstycke 
+ Låg ställtid 
+ Lätt att frigöra 
+ Inget förarbete 

− Material 
− Omspänningar 
− Kräver noggrann uppmätning 
− Fixering av magnet 
− Reducerad åtkomlighet 
− Plana ytor 

 
 
 
Att utnyttja en elektropermanent magnet som uppspänningsplatta är flexibelt när det 

gäller uppspänning av block och plana ytor som bara är att placera direkt på magneten. 
Detta gör att inget annat förarbete behövs än att rengöra magneten. Dock krävs flera 
tempon om hela arbetstycket skall bearbetas och åtkomligheten kan vara reducerad i 
form av att själva magneten är i vägen för spindeln. Detta kan åtgärdas genom att 
använda förlängda verktyg. Beredningstid och uppspänningstid kommer att reduceras 
kraftigt då det bara är att placera detaljen direkt på magneten. Detaljen behöver ändå 
mätas upp noggrant manuellt eller med hjälp av maskinens styrsystem. Tack vare 
elektropermanentmagnetens kontrollenhet krävs endast en knapptryckning för att 
koppla bort magnetfältet och frigöra detaljen. Vid bearbetning i icke magnetiska 
material som aluminium krävs vidare fixturering av detaljen på magnetplattan.  

 
Magnetmetoden lämpar sig ypperligt vid fåstyckstillverkning då inget specialelement 

behövs för att spänna upp detaljen. Dock är nästan hela Saab Aerostructures DPS-
avdelnings produktflora frambearbetade ur aluminiumblock så ytterligare fixering 
krävs. Metoden har god potential för vidareutveckling och exempel på hur metoden 
skulle kunna användas kommer att presenteras i kapitel 11. 
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8.5 Justerbara fixturer 
 
En metod som kan användas vid flexibel fixering av ett arbetstycke är justerbara 

fixturer. En fixtur kan vara justerbar på många olika sätt där avståndet mellan 
fixturelement och arbetstycket kan justeras manuellt eller automatiskt.  Denna rapport 
fokuserar på justerbarhet i två delar: ram och element. Detta för att få en tydligare bild 
över vad som kan justeras och hur inställningarna görs.  

 
Fördelarna med en justerbar fixtur är att fixturen inte behöver byggas om helt när 

ändringar ska göras. Detta bidrar till att antalet element kan reduceras om jämförelser 
görs med ett byggsatssystem som måste byggas om helt. Dock kan rörelsefriheten vara 
begränsad hos en justerbar fixtur vilket leder till att arbetstyckets storlek och geometri 
kan reducera flexibiliteten. 

 

8.5.1 Bas 
För att uppnå hög flexibilitet vid användandet av fixturer bestående av endast 

spännelement och stöd måste dessa kunna skjutas eller placeras på olika punkter. Detta 
möjliggörs genom en justerbar bas, vilket oftast antingen är en palett eller en ram. 

För paletter uppnås justerbarheten oftast genom ett antal urfrästa T-spår, se figur 8-4. 
I dessa spår kan sedan elementen justeras i sidled och dras fast på önskad position med 
en T-spårs mutter.  

 

För att göra en basram till en fixtur flexibel kan translationsleder byggas in vilket leder 
till att ramen kan justeras i höjd- och sidled. Detta bidrar till att fixturen klarar av större 
detaljvariationer och på så sätt kan en fixtur ersätta flera andra vilket leder till minskat 
lagerutrymme. En justerbar ram kräver dock lite arbete av operatören när fixturen skall 
ställas in. Positionering av ramens justerbara leder kan utföras på olika sätt där fasta 
stopp eller en mätskala kan utnyttjas. Om fasta stopp används minskar flexibiliteten 
men positioneringsnoggrannheten höjs och ingen avancerad uppmätning av ramens 
position är nödvändig. Positioneras ramens leder efter en integrerad mätskala krävs 
noggranna uppmätningar av ramens position. Detta kan göras manuellt eller utnyttja 
maskinens styrsystem och göra mätningarna med en prob. Fördelen med att inte 
använda fasta stopp är att flexibiliteten höjs då ramen kan placeras på precis önskad 
plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Figur 8-4: T-spår 
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8.5.2 Element 
För att öka flexibiliteten ytterligare kan justerbara element användas. Dessa kan se 

mycket olika ut beroende på deras funktion. Ett enkelt element kan vara ett vanligt 
skruvstäd med utbytbara klackar. Skruvstädets flexibilitet är beroende av dess storlek. 

 
Andra flexibla element kan vara enkla spännanordningar som går att justera i höjdled 

genom t.ex. byggsatser och gängstång. De vanligaste spännelementen brukar delas in i 
tre kategorier: manuella, hydrauliska och pneumatiska. Vid fixering med manuella 
spännelement appliceras kraften oftast via skruv eller hävarm. Hydrauliska 
spännelement utnyttjar hydraulik vid fastlåsningen av arbetstycke. Dessa element har 
mycket hög automatiseringsgrad samt mycket hög fasthållningskraft. Dock krävs en 
del kringutrustning i form av pumpar och slangar. Detsamma gäller för pneumatiska 
spännelement där pumpen byts ut mot en kompressor. Pneumatiska element är renare 
än hydrauliska men har dock lägre fasthållningskraft. 
 
De för- och nackdelar som diskuterats fram är följande: 
 

+ Flexibel 
+ Reducerade 

fixturkostnader 
+ Enkel 
+ Inga krav på material 

− Kräver noggrann uppmätning 
− Reducerad åtkomlighet 
− Ställtid 
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9 Konceptgenerering 
 
 
Den första fasen i konceptgenereringen är att ställa upp en black box där inputs och 

outputs presenteras. Detta för att bilda en uppfattning om vad som förs in i boxen och 
vad som skall komma ut. Vid fixerings metoder finns två inputs: arbetstycke och 
energi. Metoden skall med dessa två parametrar uppfylla tre outputs: arbetsstycket 
skall vara fastspänt, dess position skall vara känd och information om dess position 
skall återmatas till maskinens styrsystem. se figur 9-1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nästa steg i konceptgenereringsprocessen är att ställa upp ett flödesschema för att på 

så sätt kunna identifiera kritiska delfunktioner. Ett flödesschema är uppbyggt av tre 
olika faser: förberedelse fas, utförande fas och avslutnings fas. I förberedelse fasen 
ställs de parametrar upp som behövs för att fixera en detalj. I utförande fasen beskrivs 
de delar som krävs av metoden för att arbetstycket skall kunna bearbetas till önskat 
resultat. Avslutnings fasen utförs när arbetstycket är färdig bearbetat och skall frigöras 
från metoden. De färgade områdena i figur 9-2 betyder att dessa punkter är kritiska 
delfunktioner för metoden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9-1: Blackbox över metod 
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Figur 9-2: Flödeschema med markerade kritiska delfunktioner 
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Metod har valts som en kritisk delfunktion på grund av att den är en vital del i hela 
processen. Utan metoden kan arbetstycket inte spännas fast och bearbetas. Nästa 
kritiska delfunktion som identifierats är fixering av arbetstycket. Denna punkt har valts 
som en kritisk delfunktion då arbetstycket oberoende av metod måste fixeras för att 
kunna bearbetas. Detsamma gäller för justering/positionering då detta kan göras på 
många olika sätt. Konceptgenereringen kommer att utgå ifrån att probning används för 
lokalisering av fixtur och/eller arbetstycke. Denna punkt leder också till nästa kritiska 
delfunktion som behandlar informationsflödet om arbetstyckets position från metod till 
maskinens styrsystem. Den sista kritiska delfunktionen är frigörning av färdig detalj 
som är beroende av den valda metoden. [3] 

 
När alla kritiska delfunktioner identifierats utfördes en brainstormingsfas där enkla 

skisser på olika problem skissades upp och diskuterades. De flexibla metoder som 
presenterats i kapitel 8 användes som grund till olika koncept och lösningar på kritiska 
delfunktioner. Dessa presenteras i kapitel 10-12 nedan. 
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10 Koncept: Justerbar fönsterfixtur 
 
 
Ett koncept utformades med bas i de justerbara fixturer som presenterades i kapitel 

8.5. Ett av de viktigaste kraven från kravspecifikationen, se bilaga 2, var att kunna 
bearbeta en detalj i en enda uppspänning. Detta är endast möjligt om detaljen spänns 
upp stående. Med inspiration hämtad från Saabs fönsterfixturer har en fixtur med 
justerbar ram, justerbara hållare för spännelementen samt justerbara spännelement 
utformats. Fixturen är inriktad mot fixering av block med ”öron” och medger 
uppspänning av detaljer med dimensioner upp till 740x670 mm.  

 
Fixturen uppfyller de viktigaste kraven från kravspecifikationen och har lösningar på 

samtliga kritiska delfunktioner, som presenterades i kapitel 9. Justeringen av fixturen 
inför uppspänning av detaljen sker manuellt av en operatör. Information om vart 
specialelementen skall positioneras fås ur en enkel ritning programmeraren förberett. 
Efter att spännelementen justerats till önskade positioner spänns detaljen upp i fixturen 
och hela fixturen förs sedan in i bearbetningsmaskinen. I maskinen kommer den 
uppspända detaljen ha en ungefärlig position för maskinens styrsystem. För att ge 
styrsystemet en exakt position för detaljen används probning dvs. med ett antal 
förberedda uppmätta mätpunkter justeras bearbetningsprogrammet till detaljens 
verkliga position. Därefter är detaljen klar för bearbetning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsstycke 

 
 

Stänger med 
spännelement 

Skjutbara hållare 

Ram 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10-1:Justerbar fönsterfixtur med inspänd 
färdigbearbetad detalj 
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Ett förslag för fixturens konstruktion har utformats med hänsyn till fixturkostnad, 
styvhet och enkelhet. En grafisk bild över konstruktionsförslaget i sin helhet fås i figur 
10-1. Fixturkostnaden hålls låg då hela fixturen exklusive spännelement kan tillverkas 
av Saab själva, vilket betyder att kostnaden ligger i material-, och 
bearbetningskostnader. Spännelementen som används är standardiserade spännelement 
och kostnaden för dessa hålls därför också låg. Den totala materialkostnaden för 
fixturen, inklusive spännelement, kommer att vara ungefär 26 000 kr, se kapitel 13.  
Fixturen är utformad för att motverka vibrationer; den har en stabil ram och stänger 
och spännelement sitter spända mot ramen över en bred yta. Enkelheten i 
konstruktionsförslaget kommer att medföra snabba, för operatören, intuitiva justeringar 
utan krav på specialverktyg. Konstruktionsförslag till delarna som ingår i fixturen 
kommer att presenteras nedan tillsammans med alternativa lösningar för att ge en bild 
över förslagets möjligheter för vidareutveckling. 
 

10.1  Ram 
 
Ramen i fixturen är stående och fastskruvad i stödjande trekantsformade sidoplåtar 

samt i bottenplattan, se figur 10-2. Hållarna för spännelementen skjuts längs ramen i 
T-spår som med ett antal öppningar mot kanterna. Detta medför att hållare lätt kan 
skjutas in och ut från ramen t.ex. när antalet behövda hållare behöver minskas/ökas 
beroende på den detalj som skall spännas upp. T-spåren medför att hållare för 
specialelementen kan spännas hårt mot ramen utan att använda mer än en sida av 
rambalkarna. Detta medför att fixturen lätt kan justeras och spännas åt från en sida utan 
krav på att behöva nå fixturens baksida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Konstruktionen för hållarna och spännelementen medför att den undre balken är 

tjockare än de övriga balkarna för att spännelementen skall kunna justeras utan att slå i 
bottenplattan. Detta ökar även flexibiliteten för de spännelement som spänner fast 
detaljen underifrån. Ramens yttre dimensioner är också något reducerade från 

T-spår 

Nedre balk 

Sidoplåt 

Bottenplatta 

Övre balk 

Justerbar balk 

Figur 10-2: Ram 
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bearbetningsmaskinens maximala arbetsområde för att ge spännelementen en högre 
flexibilitet. Ramens balkar har mätskalor längs sidorna och ger på så sätt operatören 
möjlighet till att snabbt ställa om fixturen enligt programmerarens ritning, utan krav på 
extern mätutrustning. 

 
För att kunna spänna in detaljer med varierande dimensioner används en extra balk 

som kan justeras i x-led enligt figur 10-3. Mittenbalken spänns även den in i ramens T-
spår och kan enkelt monteras bort från fixturen om stora detaljer som kräver hela 
fixturens inspänningsområde skall spännas upp.  

 
 
 

 
 
Ett problem som kan uppkomma vid uppspänning av mindre detaljer är att 

höjdskillnaden, dvs avståndet mellan arbetstycke och en av balkarna, kan bli mycket 
stort. Detaljen kommer dock att hållas fast med stadigt grepp från tre riktningar, tex de 
båda sidobalkarna samt den övre eller undre balken, och behöver endast hållas 
stödjande från den fjärde riktningen. Fasthållning från fjärde sidan kan ske med längre 
stänger från ramens ovan eller undersida, eller med stänger som går ut från ramens 
sidor längs detaljen och spänner åt.  

 
 

Figur 10-3: Mittbalken kan justeras i x-led och låsas fast i ramens t-spår

10.1.1 Alternativa lösningar   
 

Ram 
 
Ökad flexibilitet kan fås av fixturen genom att den överliggande rambalken görs 

justerbar i höjdled. Även en extra balk kan införas som kan justeras längs 
sidobalkarnas t-spår. Med hjälp av en justerbar balk i höjdled kan slutsatsen att 
fixturen skulle öka sin flexibilitet lätt dras, vilket den också skulle, dock så kan 
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konstruktionsförslaget för fixturen ge den inspända detaljen en fast styv inspänning 
från tre riktningar, så därför behöver den fjärde riktningen endast stödjande 
inspännings punkter, och dessa kan fås ur konstruktionsförslaget. Vid bearbetning av 
mindre eller smala detaljer behövs endast inspänning ske från sidorna.  

 
Mittenbalk 

 
Infästningen av mittenbalken kan 

lösas på ett flertal olika sätt. En 
lösning är att använda BoxJoint-
principen utvecklad av Gilbert Ossbahr 
vid avdelningen för Monteringsteknik 
på Linköpings universitet. En 
förklaring på hur BoxJoint fungerar 
och ser ut fås i figur 10-4. 

 För att använda denna
in

 

10.2  Skjutbara hållare 

ållarna som skjuts längs ramen och som låser stängerna spännelementen sitter på är 
u

en undre delen är helt plan undertill och 
g

s då mot den undre och kniper fast 

 
spänningsmetod måste dock den 

undre ramen vara separerad från 
bottenplattan för att skruvarna skall nå 
runt, vilket ställer högre krav på 
stabiliteten som fås från sidoplåtarna som ramen då kommer att vara helt beroende av. 
Fixturens arbetsområde kommer dock inte att påverkas då den undre balkens tjocklek 
endast kommer att reduceras till samma dimensioner som de övriga balkarna. Tiden att 
spänna in mittenbalken i huvudramen skulle bli ungefär densamma. 
 

Figur 10-4: Boxjoint, ramen spänns samman 
av de långa skruvarna bilden visar. 

 
H
ppbyggd av två skiljbara delar, se figur 10-5. 

Den undre delen står för kontakten och 
fastlåsningen mot ramen medan den övre står för 
fastlåsningen av stängerna spännelementen sitter 
på. 

 
D
lider med hjälp av T-spårsmuttrar i ramens T-

spår. När önskad position för hållaren nåtts dras 
skruvarna åt och kniper med hjälp av T-spårs 
muttrarna mot ramen. När stängerna som 
spännelementen sitter på skall låsas fast dras fyra 
skruvar åt på den övre delen, den övre delen dra
stången. 

Figur 10-5: Justerbar hållare 

 
42 



Kapitel 10 – Koncept: Justerbar fönsterfixtur 
 

Alternativa lösningar 
 
För en lättare inspänning av stängerna 

spännelementen sitter på kan hållarna utrustas med 
ETP-kopplingar, se figur 10-7, stängerna 
spännelementen sitter på måste då bytas ut mot 
rundstavar. Fastspänningen av stängerna sker snabbt 
genom att en skruv dras åt manuellt eller att 
hydraulik kopplas till hållaren och låser när önskat 
läge nåtts. Vid användning av hydrauliska ETP 
kopplingar skulle även justeringen av 
spännelementens linjära position mot hållaren kunna automatiseras genom att använda 
bearbetningsmaskinens styrsystem och spindel. En bild över hur en ETP koppling, 
skjutbar längs ramens t-spår, skulle kunna se ut fås i figur 10-6. Nackdelen med 
metoden är priset. Om samtliga hållare skulle utrustas med ETP-kopplingar skulle 
fixturens totala materialkostnad öka med ca 130 000 kr, ekonomisk kalkyl enligt 
bilaga 6. 

Figur 10-6: ETP koppling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur fungerar en ETP-koppling? 
 

 
 

Vid åtdragning av skruven, eller då 
hydraulkopplingen kopplas till 
hydraulsystemet, trycks oljan ut i kanalerna 
och oljans tryck ökar. Detta gör att ETP-
kopplingens innerväggar expanderar och 
låser cylinderslången. [16] 

 
 

Figur 10-7: Hur fungerar en ETP koppling 

 

10.3  Spännelement 
 
Stängerna har en mycket enkel 

konstruktion och kan tillverkas i flera olika 
längder. Varje stång har en mätskala längs 
sidan så att operatören snabbt kan justera 
stängernas läge enligt programmerarens 
bifogade ritning. Spännelementen skruvas i 
de tre borrade och gängade hålen på 
stängerna och tillåter sedan justering från 
både ovan och under sidan, se figur 10-8, 

Figur 10-8: Spännelement med stång, 
basmodell 
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innan det övre spännelementet dras åt mot exempelvis blockets ”öra”. Förslaget på 
konstruktionen för dessa spännelement är inriktade mot fasthållning av ”öron” vid 
maskinbearbetning ur hela materialblock. Därför förutsätts att materialblocket som 
skall bearbetas förbereds på samma sätt som det görs idag, d.v.s. genom att öron först 
fräses fram ur materialblocket i en separat maskin. Skruven som justerar avståndet 
underifrån är en kultrycksskruv och har som namnet antyder en roterbar kula på dess 
ände. Denna kula möjliggör att även skeva ytor kan spännas fast utan att greppet om 
ytan försämras eller att ytorna utsätts för vridande krafter som försöker rikta upp 
inspänningsytan vid åtdragningen.  

 
Tjockleken på öronen som fixturen håller materialblocket i varierar med 

materialblockens dimensioner. Ett stort materialblock kommer att behöva tjockare 
öron än en litet block. Därför behöver varje spännelement kunna justeras till att passa 
olika tjocklekar på dessa öron. Justerbarheten hos varje spännelement är dock 
begränsad då ett allt för långt avstånd mellan den inspända ytan och själva stången 
kommer att medföra att vibrationer under bearbetningsprocessen blir svårdämpade. 
Därför finns flera modeller att tillgå, varje modell med en justerbarhet inom ett område 
som avlöser de övriga modellerna, se figur 10-9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 10-9: Spännelementens justerbara område avlöser varandra 

10.4  Diskussion  
 
Fixturens flexibilitet medför att materialblock samt halvfärdiga detaljer med öron kan 

spännas in med dimensioner som varierar från minsta möjliga upp till 740x670 mm, 
vilket är nära befintlig maskinparks maximala inspänningsområde. Fixturen kommer 
också att vara lätt för programmeraren att justera i programvaran som används för 
CNC-programmeringen då alla ingående justerbara delar endast har linjära vinkelräta 
rörelseriktningar. Ett förslag för att underlätta hanteringen av hållarna är att under 
justeringen av dessa först ta bort stängerna med spännelementen och sedan justera och 
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spänna fast. Efter att hållarna skruvats fast på rätt positioner skjuts stängerna in, 
justeras till rätt position och skruvas sedan fast. 

 
Användandet av probning anses positivt då en mindre noggrann inspänning kan 

användas, vilket i sin tur leder till en kortare ställtid. Metoden kommer också att ge 
styrsystemet en exakt position för detaljen vilket medför att materialblocket ej behöver 
överdimensioneras för att säkerställa att det finns nog med material på alla sidor.  
Probning kräver dock mer tid av programmeraren då probningsrutiner måste införas 
inför varje maskinbearbetning. Men om materialkostnader och fixturkostnader kan 
reduceras och resultatet bli likvärdigt dagens bearbetade detaljer ses inte detta som 
något problem. 

 
Fixturen kommer som tidigare nämnts kunna spänna in ett stort antal geometrier, men 

självklart har även denna fixtur begränsningar. Om dimensionsskillnaderna i 
materialblocket är för stora och långa stänger används på ett flertal ställen kan 
vibrationerna som uppstår av bearbetningen vara svårdämpade. Dessa geometrier i 
kombination med detaljer med stort djup försvårar vibrationsdämpningen ännu mera. 
Givet är att det idag inte finns någon fixtur som kan användas till alla möjliga detaljer, 
men om denna fixtur kan användas till större delen av Saab Aerostructures DPS 
produktflora kommer stora kostnader sparas in, vilket i grund och botten är vad 
flexibel fixering handlar om. 
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11 Koncept: Magnetchuck med justerbara element 
 
 
Vid fastspänning av halvfärdiga aluminium-, stål-, eller gjutna detaljer, med 

komplicerad geometri krävs ofta specialtillverkade fixturer. Att rita upp en ny 
specialtillverkad fixtur och sedan tillverka denna är både tidskrävande och dyrt och vid 
fåstyckstillverkning används ofta fixturen bara en gång för att sedan ställas på lager. 
En annan vanligt förekommande fixturlösning vid inspänning av dessa typer av 
detaljer är byggsatser. Användandet av byggsatser kräver också lång beredningstid för 
programmeraren och uppbyggnaden av fixturen är tidskrävande. Ett förslag på hur 
fixturkostnader och beredningstider kan reduceras är att införa justerbara 
fixeringselement som kan placeras ut på en ”platta” eller på paletten och sedan spänna 
åt detaljen som placeras mellan dessa. Dessa fixeringselement skall kunna spänna åt en 
stor variation geometrier utan längre omställningstider och fastlåsningen för deras 
positioner skall kunna ske snabbt. Det skall också kunna gå att automatisera 
positioneringen och justeringen av dessa genom att använda bearbetningsmaskinens 
styrsystem för att på så sätt minska ställtid och samtidigt uppnå exakt position för 
fixeringselementen. Efter att fixeringselementen har en exakt position skall detaljen 
kunna placeras på dessa och spännas fast. 

 
 

 
 

Arbetsstycke Justerbara element  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elektropermanent 

magnet  
 Figur 11-1 Magnetplatta med justerbara fixturelement 
 
 
Ett koncept har utformats som har lösningar på de kritiska delfunktionerna, nämnda i 

kapitel 10, och som uppfyller de viktigaste kraven från kravspecifikationen. Förslaget 
bygger på automatisering och använder sig av bearbetningsmaskinens styrsystem och 
spindel för att placera ut fixeringselementen. Dessa placeras på en avstängd 
elektromagnet, d.v.s. elektromagnetens magnetfält är avskärmat under utplaceringen. 
Efter utplaceringen, med hjälp av bearbetningsmaskinen, aktiveras elektromagneten 
och dess magnetfält håller sedan fixeringselementen på plats. Detaljen placeras 

 
47 



Kapitel 11 – Koncept: Magnetchuck med justerbara element 
 

därefter på de undre stöden och de övre spännelementen dras sedan åt manuellt av en 
operatör, se figur 11-1. Efter att detaljen är fastspänd probar bearbetningsmaskinen 
fram detaljens exakta position och bearbetningen kan sedan påbörjas. Detaljens 
position probas fram då placeringen av arbetstycket sker manuellt och viss avvikelse 
kommer att uppstå. Efter bearbetningens slut frigörs detaljen, magnetplattan slås av 
och fixeringselementen lyfts av magnetplattan och placeras i ett magasin eller liknande 
där de inför nästa automatiserade fixturuppbyggnad har en känd position för 
styrsystemet. 

 
Konstruktionsförslaget har utformats med hänsyn till ställtider, noggrannhet, styvhet 

och enkelhet. Förslaget medför låga ställtider då maskinen står för inställningen av 
fixturen dock så kommer de inre ställtiderna att öka något då maskinen bygger 
fixturen. Noggrannheten fås både från maskinens styrsystem vid fixtur uppbyggnaden 
och från probningen av detaljens position. Fixeringselementen är konstruerade för att 
kunna spänna in många olika geometrier utan att behöva byta ut vissa delar. De är 
konstruerade för att motstå vibrationer och på så sätt hålla noggrannhet och toleranser 
på bearbetade detaljer. Konstruktionen använder sig av ETP kopplingar (förklaring för 
ETP koppling hittas i kapitel 10.2) för att låsa cylinderstängerna vilket medför en enkel 
hanterbarhet med få moment. Konstruktionsförslag till delarna som ingår i fixturen 
kommer presenteras tillsammans med alternativa lösningar för att ge en bild över 
förslagets möjligheter och potential. 

 
 

11.1  Elektropermanent magnet 
 
Hela konceptet bygger på att man skall kunna låsa fast fixeringselementen vart som 

helst inom ett område, utan någon form av åtdragning. Den elektropermanenta 
magneten möjliggör detta genom att med en knapptryckning låsa fixeringselementens 
position med sitt magnetfält. Elektropermanent magneten som valts till 
konstruktionsförslaget är Walker Magnetics TURBOMILL 40B, se figur 11-2. Den 
valda magneten har ett arbetsområde på 906x500 mm och drar ett elektriskt ledande 
material mot sig med en kraft på 17 kg/cm2 [15]. Detta medför att varje 
fixeringselement, med en bottenarea på 169 cm2, kommer att dras mot magneten med 
en kraft på ca 28 kN. Denna kraft räcker mer än väl till för att hålla fixeringselementen 
på plats. Den enda manuella fastspänningen som behöver göras vid ställ av fixturen är 
att spänna fast magneten mot paletten med t.ex. klackar.  

 
 

 

 

 
 
 
 

Figur 11-2: Walker Magnetics TURBOMILL 40B [15] 
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11.2  Fixeringselement 
 

rel t ett antal olika geometrier, 
 av två delar, en övre cylinderstång med spännelement 

och en undre stödjande konstruktion som står för kontakten med magneten och 
mothållet för den inspända detaljen. Cylinderstången med spännelementen är utbytbara 
o

en re k ed ett 
pendelupplägg. Höjderna för dessa klackar är konstruerade för att avlösa varandra 
b oe kräver vid inspänningen. 
Cylinderstången är justerbar i höjdled och kan roteras för att möta den underliggande 
k

Fixtu
se figur 11-3. Elementen består

ementen är konstruerade för att kunna spänna fas

ch modellerna som konstruktionsförslaget behandlar är utrustade med vanligt plant 
spännjärn för inspänning av plana ytor och spännjärn med pendelupplägg för 
inspänning av skeva ytor. Dessa pendelupplägg används då de med sin roterbara kula 
på skruvhuvudet är självjusterande vid kontakt med exempelvis skeva ytor. 
Cylinderstängerna låses enkelt fast i den undre konstruktionen med ETP koppling 
genom att en skruv på kopplingen manuellt skruvas åt. Att använda ETP kopplingar 
med hydrauliska kopplingar skulle öka automatiseringsgraden, men när detaljen skall 
placeras på de underliggande pendeluppläggen kommer de övre spännelementen att 
vara i vägen. Därför justeras de enklast manuellt efter att detaljen lagts på plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

Spännelement 
ETP-kop

Pendelupplägg 

pling 

Figur 11-3: Fixeringselement med två olika spännelement 

 undre stödjande konstruktionen har t lackar i olika höjder, var och en m

er nde av vilken höjd den inspända detaljen 

lack som används vid inspänningen. Dessa fixeringselement har en god flexibilitet 
och kräver endast byte av cylinderstång med spännelement vid variationer av inspända 
geometrier. 
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11.2.1 Alternativa lösningar 
 
Om detaljen har en geometri som är svår att spänna in med föreslagna spännelement 

kan dessa enkelt bytas ut mot önskade. Om exempelvis spännelementen ej når ner till 
detaljen kan den korta kultrycksskruven bytas ut mot en längre för att få ökad 
räckvidd.  

 
Konstruktionen kan också säras för att skilja på stödelement och spännelement. 

Stödelementen har då en helt egen konstruktion och kan placeras ut på magneten där 
de behövs. Spännelementen som även de har en egen konstruktion placeras därefter ut 
och detaljen kan sedan placeras och spännas fast. Magnetens höga dragkraft medför att 
spännelementen klarar att spänna mot ett separat stöd utan att kontakten mellan 
spännelementen och magneten märkbart försämras. Att sära på spännelement och stöd 
skulle ge en högre flexibilitet och medge att ännu större variation av geometrier skulle 
kunna spännas in. Att inte detta förslag behandlades i konstruktionsförslaget beror på 
att antalet delar som används vid fixeringen ville minimeras för att göra fixeringen 
enkel. Beroende på vilka typer av detaljer som skall fixeras har båda metoderna för och 
nackdelar som kommer att tas upp och diskuteras under diskussion. 

 
Om ståldetaljer skall bearbetas kan dessa direkt läggas på magneten varpå 

magnetfältet aktiveras och detaljen bearbetas. Om ståldetaljer med icke-plan geometri 
skall bearbetas och spännas fast mot magneten krävs att vissa stöd placeras ut. Här kan 
de föreslagna fixeringselementen eller separata stöd och spännelement användas för att 
ge detaljen en mer uppriktad fastspänning. Även enkla stålblock med olika geometrier 
kan användas för att detaljen skall hållas fast av magnetfältet. Detaljen placeras då 
direkt på blocken och någon ytterligare fastspännings kraft behövs ej då stålblocken 
fungerar som en förlängning av magnetfältet. Att tänka på är att magnetfältet försvagas 
då förlängning används. 

 
 

11.3  Diskussion 
 
Idén med att använda magnetplattan för att låsa fixeringselementens position medger 

att fixturen kan positioneras ut av bearbetningsmaskinen och på så sätt få en snabb och 
noggrant positionerad grundfixtur. Konstruktionsförslaget kräver att pendeluppläggen 
och cylinderstången justeras manuellt innan inspänning av detalj men då detta är ett 
väldigt enkelt moment som går snabbt att utföra inför inspänningen anses detta inte 
vara något problem. Probningen efter inspänningen av detaljen kommer att ge 
bearbetningsmaskinen en exakt position för detaljen och kommer därmed att kunna 
hålla mycket noggranna toleranser. 

 
Konceptet ger en förståelse för hur elektropermanent magnetens flexibilitet kan 

kombineras med justerbara element för att få en fixtur som med standardmetoder 
skulle ta lång tid att bygga upp eller att tillverka. Metoden är inriktad mot 
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fåstyckstillverkning och kommer genom att samma fixeringselement används men 
justeras om spara kostnader genom minskade beredningstider, tillverkningskostnader 
(nya fixturer) och reducerade ställtider.  Fixturen har dock en hög inköpskostnad på 
grund utav ETP-kopplingarnas höga styckpris samt elektromagnetens höga pris. 
Elektromagneten tillsammans med 8 stycken av de presenterade fixeringselementen 
har ett pris på ungefär 115 000 kr plus bearbetningskostnader vid tillverkning av 
fixeringselementen, se kapitel 13 för ekonomisk redovisning. Metoden har god 
potential för vidareutveckling. 
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12 Koncept: Pålimning av extramaterial 
 
 
Framtagningen av konceptet ”Pålimning av extramaterial” bygger på information och 

laborationer som presenterats i kapitel 8.1 där ett lim kan användas för att fästa 
extramaterial på en detalj. Detta medför att inga inspänningar behöver göras på själva 
arbetsstycket utan att fastspänningen sker på det pålimmade extramaterialet. 

 
Detta koncept är inte någon lösning inom området flexibla fixturer men kan däremot 

reducera materialkostnader och bidra till att enklare fixturer kan användas vid 
uppspänning av materialblock och redan bearbetade detaljer.  

 
Detta koncept uppfyller flera av de viktigaste kraven i den framtagna 

kravspecifikationen med undantag för att ny utrustning (ugnar och någon form av lim- 
appliceringsutrustning) behöver införskaffas. Lösningar på de kritiska delfunktionerna 
är svårt att definiera då metoden inte är en konkret fixeringslösning. Vid fixering av 
arbetstycket används extramaterialet för enkel uppspänning samt för att inte påverka en 
bearbetad detaljs ytfinhet och toleranser. Vid frigörning finns två alternativ beroende 
av vilken limtyp som används. Om ett ElectRelease lim använts frigörs extramaterialet 
genom att en spänning appliceras över limfogen och på så sätt kan extramaterialet lätt 
tas bort. Om ett vanligt snabblim används, som provades under laborationen, måste 
extramaterialet sågas bort och ytan på detaljen slipas till.  

 

12.1  Tillämpning Block 
 
Vid bearbetning av materialblock på Saab Aerostructures fräses idag öron ut från 

blocket i en separat maskin. Detta görs för att arbetstycket lätt skall kunna spännas upp 
i deras fönster fixtur. Tanken med detta koncept är att istället för att fräsa ut öronen ur 
materialblocket kan öronen limmas direkt på blocket. Detta bidrar till att material 
kostnaderna kan reduceras genom att blocken sågas ut till den önskade dimensionen 
direkt och onödigt materialspill uteblir. Ett exempel på hur öron kan limmas på 
detaljen visas nedan i figur 12-1. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Figur 12-1: Pålimning av "öron" på materialblock 
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12.2  Tillämpning bearbetad detalj 
 
Tillämpningsområdet är något större för detta koncept när det gäller att fixera 

halvfärdiga detaljer. Idag är kraven på toleranser och ytfinhet vid fixering av 
halvbearbetade detaljer mycket noggranna vilket ställer höga krav på både operatör 
och fixtur. För att kunna underlätta fixeringen kan öron limmas på detaljen. Detta 
bidrar till att fixeringskrafterna ej appliceras direkt på redan bearbetade ytor utan på 
öronen istället. Konceptet bidrar även till att annars svårfixerade ytor lätt kan spännas 
fast. I vissa fall kan specialtillverkade öron behövas. Detta ses inte som någon direkt 
nackdel då framtagningen av dessa inte kostar speciellt mycket och tidsåtgången för 
tillverkningen inte är särskilt hög.  

 
En välvd yta kan vara mycket bevärlig 

att fixera i vissa fall. En lösning på detta 
problem presenteras i figur 12-2. Ett öra 
fräses till med samma diameter som 
arbetstyckets välvda yta. Ytorna 
sammanfogas därefter med ett lim. 
Detaljen är efter limmets härdtid klar 
för att bearbetas. Detta bidrar till att den 
redan bearbetade ytan inte kommer att 
påverkas av några yttre spännkrafter 
vilket resulterar i att inga märken efter 
fastspänningar uppkommer. 

 
 

Figur 12-2:  Pålimning av öron på bearbetad yta 

12.3  Diskussion 
 
Fördelarna med att kunna limma öron på en detalj är att enklare fixturer kan 

användas vid komplicerade detaljgeometrier. Detta medför att fixturkostnaden per 
detalj kommer att reduceras. Dock är ElectRelease limmen relativt dyra, 395 kr för en 
liten tub. Denna kostnad är ändå nästan obefintlig mot om en specialfixtur skulle 
tillverkas och användas istället. En annan fördel med att limma fast extramaterial är att 
materialkostnaderna reduceras kraftigt. Idag fräses öron ut från ett materialblock vilket 
betyder att visst antal procent av blockets material bearbetas bort innan själva 
detaljbearbetningen påbörjats. Detta är idag inget problem på Saab Aerostuctures då 
materialkostnaden är en mycket liten del av den totala detaljkostnaden. Dock kommer 
materialpriserna öka vilket leder till att onödigt materialspill i framtiden inte är 
godtagbart.  

 
Beroende på vilken limtyp som används måste produktionen planeras mycket 

noggrant, framför allt om ElectRelease limmerna används som har långa 
härdningstider. Används ett vanligt snabblim behöver inga ändringar göras i 
produktionsplaneringen då härdtiden för denna limtyp är relativt låg. Vid frigörning av 
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snabblim krävs att materialet sågas av och ytan slipas ner vilket inte behövs vid 
limning med ElectRelease som frigörs med hjälp av en spänning. 
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13 Ekonomi 
 

Enligt kravspecifikationen i bilaga 2 skall dagens fixturkostnader reduceras vilket 
betyder att koncepten inte får resultera i en högre fixturkostnad per detalj än vad Saab 
Aerostructures idag har. Den fönsterfixtur som idag används på Saab Aerostructures 
kostar ungefär 100 000 kr per huvudram och ca 5 000 kr per inre fönster där ett fönster 
kan användas till ca 1-3 detaljer. Många olika detaljer tillverkas vid Saab 
Aerostructures och därför används ett stort antal special-tillverkade inre fönster. 

 
Vid ekonomiska beräkningar på den justerbara fönsterfixturen uppgick den totala 

fixturkostnaden till 25 711 kr varav 12 800 kr [20] är kostnaden för 16st spänndon och 
lika många kulskruvar. Utöver denna kostnad tillkommer bearbetningskostnader som 
inte räknats fram i detta arbete. De material som används i konceptet är aluminium och 
stål. Balkar, skjutbara hållare samt de stänger som fästelementen är monterade på 
består av aluminium. Bottenplattan och de båda stöden är frambearbetade i stål. De 
prisuppgifter som använts är 43,83 kr/kg för fyrkantsstång i aluminium och 13,35 
kr/kg för stålplåt [17].  

 
Tack vare att den justerbara fönsterfixturen kan justeras om inför varje detalj byte 

kommer materialet för fixturen vara betalt redan efter ha ersatt fem inre fönster på de 
fönsterfixturer som används på Saab Aerostruktures idag. Därefter kommer fixturen 
sänka fixturkostnaden per detalj med upp till 5000 kr. Detta på grund av att inga inre 
ramar behöver tillverkas. 

 
Materialkostnaden för magnetfixturen är något högre än kostnaden för Saab 

Aerostructures fönsterfixtur. Hela konceptets materialkostnad ligger på 114 293 kr där 
magnetchucken tillsammans med kontrollenheten kostar 58 269 kr [21] och 8st ETP-
Bussningar kostar 49 224 kr [19]. Konceptet är svårt att jämföra med dagens metod för 
fixering då konceptet är inriktat mot en annan typ av detaljer. Konceptet kommer dock 
att spara in kostnader från dyra ställtider, specialtillverkade fixturer och från 
beredningen. Konceptet kan även ge en mer effektiv produktion med jämna ställtider 
och låg felfaktor då bearbetningsmaskinen utför beredningen av fixturen efter givna 
exakta koordinater. Dessa kommer tillsammans resultera i en lägre fixeringskostnad 
per detalj. Den magnetchuck som beräkningarna är baserade på är framtagen av 
Walker Magnetics.  
 

Samtliga ekonomiska beräkningar finns bifogade i bilaga 6. 
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14 Utvärdering 
 
För en bättre förståelse för varje koncepts för- och nackdelar kommer de att 

utvärderas separat för att sedan sammanställas under kapitel 14. Utvärderingen 
kommer att utgå ifrån kravspecifikationen samt de diskussioner som varje koncept 
avslutats med. 

 

14.1  Justerbar fönsterfixtur 
 
Nedan utvärderas hur den justerbara fönsterfixturen uppfyller kraven samt vilka för 
och nackdelar som finns. 
 

14.1.1 Hur konceptet uppfyller de viktigaste kraven 
 
Konceptet kommer ej kräva nyinköp av maskiner då fixturen är anpassad efter de 

maskiner som har köpts in. Ordern av de nya maskinerna innefattade även utrustning 
för probning vilket medför att probar ej behöver köpas in för att konceptet skall kunna 
användas fullt ut. Att fixturen kan justeras och inte behöver byggas om vid detaljbyten 
kommer att reducera beredningstiden, oklart är dock med hur mycket. De 
omställningar av fixturen som gjorts under virtuella detaljbyten i detta arbete har tagit 
mellan 10-20 minuter.  

 
Konceptet är utformat så att standardiserade skruvar och muttrar kan användas vilket 

leder till att specialverktyg ej behövs vid justering av fixturen och inspänning av 
detaljen. Konceptet använder sig utav probning så att viss kunskap om hur probning 
fungerar kommer att behövas, utöver detta krävs ingen specialkompetens. 

 

14.1.2 För- och nackdelar 
 
Fixturen medger att bearbetning av en detalj kan ske i ett steg vilket anses vara den 

främsta fördelen med konceptet. En annan stark sida hos konceptet är den stora 
variationen av detaljer som kan spännas upp. Fixturkostnaden kommer att hållas låg då 
i princip hela fixturen kan tillverkas av DPS-avdelningen. Fixturens låga kostnad samt 
de fördelar som presenteras bidrar till att den totala fixturkostnaden per detalj kommer 
att reduceras. 

 
Konceptets klart svagaste punkt är att öron krävs för att kunna spänna upp detaljer i 

fixturen. En annan nackdel med konceptet är det stora antalet skruvar som måste lossas 
och dras åt vid justering av fixturen. Fixturens dimensioner och vikt gör 
konstruktionen otymplig vid hantering. 
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14.1.3 Förslag för ökad flexibilitet 
 
Fixturen kommer inte kunna spänna in gjutna och halvbearbetade detaljer utan öron. 

En lösning på detta problem är konceptet ”Pålimning av extra material” där 
möjligheten att limma fast öron på detaljen presenteras. En kombination av dessa två 
koncept kommer att höja flexibiliteten ytterligare samt reducera detaljernas 
materialkostnader vid bearbetning av materialblock.  

 
 

14.2  Magnetchuck med justerbara element 
 
Nedan presenteras hur konceptet ”magnetchuck med justerbara element” uppfyller 
kraven samt dess för- och nackdelar. 

14.2.1 Hur konceptet uppfyller de viktigaste kraven 
 
Konceptet kommer ej kräva nyinköp av maskiner då fixturen är anpassad efter 

dimensionerna på de nya maskiner som har köpts in. Ordern av de nya maskinerna 
innefattade även, som nämnts tidigare, utrustning för probning vilket medför att probar 
ej behöver köpas in för att konceptet skall kunna användas fullt ut. Beredningstiden 
kommer att hållas låg då färdiga element bara kan placeras ut på önskade positioner på 
magnetchucken i CAD programmet.  

 
För att konceptet skall bli effektivt krävs att maskinens styrsystem utnyttjas för att 

placera ut fixeringselementen vilket betyder att ett specialverktyg måste konstrueras 
för att spindeln skall kunna greppa elementen. Detta adderar kostnad till konceptet 
utöver själva fixturkostnaden. Utöver detta krävs inte några specialverktyg vid 
justering av elementen. För att kunna utnyttja maskinen för ut placering av 
fixeringselementen krävs viss utbildning av programmerare och operatör. 

 

14.2.2 För- och nackdelar 
 
Konceptet medger att automatisering kan ske på ett enkelt sätt helt utan åtdragning 

vid utplacering och fastspänning av fixeringselementen. En annan fördel är att 
konceptet kan användas till ett stort antal geometrier oberoende av material. Hög 
positioneringsnoggrannhet kan uppnås då maskinens koordinatsystem används både 
vid utplacering av element och uppmätning av detaljens position. Kombinationen av 
låga ställtider och att samma fixeringselement kan användas till olika geometrier 
kommer att reducera den totala fixturkostnaden per detalj. 

 
Den största nackdelen med konceptet är att bearbetning i ett steg inte är möjligt då 

åtkomligheten är begränsad. Vid automatiserad utplacering av fixeringselementen 
kommer ett inre ställ krävas. Fixturelementen kan placeras ut manuellt, dock krävs 
mycket noggranna uppmätningar av elementen vilket höjer ställtiderna och försämrar 
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noggrannheten. En annan nackdel är att fixeringselementen upptar stor yta på 
magnetchucken vilket leder till att stora detaljer kan vara svåra att fixera i denna fixtur. 
Kostnaden för de ingående komponenterna är mycket högre än för exempelvis den 
justerbara fönsterfixturen. 

 

14.2.3 Reducera inre ställtider 
 
Ett exempel på hur produktiviteten skulle kunna höjas ytterligare är att t.ex. en robot 

skulle kunna användas för att placera ut fixeringselementen på magnetchucken. Detta 
bidrar till att den inre ställtiden kommer minskas. Roboten placerar ut 
fixeringselementen när magnetchucken befinner sig i palettväxlarens laddningsläge 
och operatören spänner sedan fast detaljen. Allt detta sker samtidigt som 
bearbetningsmaskinen bearbetar en annan detalj. 

 
 

14.3  Pålimning av extramaterial 
 
Då detta koncept inte är någon fixturlösning utan mer ett komplement som 

underlättar fixeringen av arbetstycket måste konceptet kombineras med en fixtur. Detta 
betyder att utvärdering utifrån kravspecifikationen kommer att bli något missvisande. 
Därför kommer endast för- och nackdelar samt en diskussion kring konceptet att 
utföras. 

 

14.3.1 För- och nackdelar 
 
En mycket god fördel är att konceptet bidrar till att enklare fixturer kan användas vid 

komplicerade och svårfixerade detaljgeometrier, vilket kommer att leda till reducerade 
fixturkostnader. Konceptet kommer även att bidra till lägre materialkostnader då ingen 
urfräsning av öron behöver utföras på materialblocken. Konceptet medger också enkel 
borttagning av extramaterialet som ej påverkar ytorna. 

 
För att detta koncept skall kunna utnyttjas effektivt krävs en mycket noggrann 

produktionsplanering då härdningstiderna för limmet är mycket långa. Konceptet kan 
även kräva att detaljerna måste placeras i en ugn vilket anses som mycket negativt vid 
industriell tillämpning. Även limfixturer eller någon anordning som håller de 
sammanfogade ytorna under tryck kommer att behövas. 

 

14.4  Sammanfattning 
 
De tre koncept som presenterats har skilda tillämpningsområden och har därför ej 

poängsatts enligt Ullmans koncept utvärderings metod. Den justerbara fönsterfixturen 
är anpassad efter den produktion som förekommer på Saab Aerostructures där detaljen 
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bearbetas fram ur materialblock med öron. Halvfärdiga och gjutna detaljer som saknar 
öron kan ej spännas upp i den justerbara fönsterfixturen. Vid dessa typer av detaljer är 
magnetchuck med justerbara element ett mer attraktivt alternativ då de justerbara 
elementen klarar av att spänna in fler och mer komplexa geometrier. Ett annat 
alternativ vid fixering av dessa typer av detaljer är att extramaterial i form av öron 
limmas fast för att underlätta fixeringen. Dock råder stora osäkerheter kring denna 
metod.  
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15 Diskussion 
 
 
De diskussioner som kan föras utifrån de utvärderingar och diskussioner som utförts 

är att den justerbara fönsterfixturen är det koncept som lämpar sig bäst för Saab 
Aerostructures DPS nuvarande och kommande produktion. Konceptet medger att 
bearbetning sker i ett steg vilket bidrar till att en mycket hög produktivitet kan uppnås. 
Detta tillsammans med den höga flexibiliteten, justerbarheten och den låga 
beredningstiden hos fixturen kommer att bidra till att Saab Aerostructures nuvarande 
fixturkostnader kommer att minskas. 

 
Vid bearbetning i material som är dyrare än aluminium, är den stora mängd material 

som bearbetas bort vid urfräsning av öron för att kunna bearbeta en detalj i en 
uppspänning inte längre ekonomiskt försvarbar. Vid dessa förhållanden är 
magnetchucken med justerbara element ett mycket bättre alternativ för att på ett enkelt 
och effektivt sätt fixera detaljen. Konceptets höga automatiseringsgrad kommer att 
höja maskincellens produktivitet väsentligt och samtidigt minska operatörens ställtid 
genom att endast små justeringar samt fastspänning av detaljen behöver utföras, och 
detta utan krav på hög noggrannhet. 

 
Båda koncepten bygger på att probning tillämpas vilket betyder att detaljen ej 

behöver positioneras med absolut noggrannhet. Maskinen mäter istället upp detaljens 
position och anpassar därefter bearbetningsprogrammet efter detaljens verkliga 
position. Dock krävs att detaljen befinner sig på en relativt korrekt position, detta för 
att förenkla programmeringen av probningsrutinerna. 

 
Konceptet ”Pålimning av extramaterial” inte helt färdigutvecklat då några 

frågetecken fortfarande behöver redas ut. Enligt limförsöken som utfördes är 
brottkrafterna vid böjning alldeles för låga för att konceptet skall kunna tillämpas i 
bearbetningsmaskiner. Konceptet skall dock inte förkastas på grund av dessa värden 
utan ytterligare tester krävs för att kunna utvärdera metoden ordentligt. Tyvärr har 
tidsbrist gjort att dessa tester inte varit möjliga att genomföra i detta arbete. Efter 
diskussion kring resultaten från laborationen med Carl-Ola Danielsson på StoraEnso 
framgick att de limexemplar som testats kan ha varit felaktigt producerade då även 
Carl-Ola erhöll liknande resultat. Om så är fallet och limmet har högre hållfasthet än 
vad laborationen visar är konceptet genomförbart vilket skulle bidra till att enklare och 
mycket billigare fixturer kan användas och på så sätt reducera den totala 
fixturkostnaden per detalj. 
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16 Slutsats 
 
  Samtliga koncept som presenterats i denna rapport kommer att reducera 
beredningstiden, ställtiden samt den totala fixturkostnaden per detalj vid 
fåstyckstillverkning. Utifrån de diskussioner som förts i tidigare kapitel har följande 
slutsatser dragits. 

 
 
• För SAAB Aerostructures DPS produktion lämpar sig den justerbara 

fönsterfixturen bäst 
 
• Vid bearbetning av gjutna eller halvbearbetade arbetstycken är magnetchucken 

med justerbara element att föredra 
 

• För en helautomatiserad fixturuppbyggnad har magnetchucken med justerbara 
element störst potential för vidare utveckling 

 
• Den billigaste och enklaste fixturlösningen fås av metoden pålimning av 

extramaterial, dock råder stora osäkerheter kring dess pålitlighet 
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17 Förslag till fortsatt arbete 
 
 
Vad gäller fortsatt arbete med den justerbara fönsterfixturen behövs viss 

vidareutveckling samt tillverkning av en prototyp för testning av konceptet. Även FEM 
(finita element metoden) analys av fixturen bör utföras för att optimera fixturens 
dimensioner.  

 
För konceptet ”Magnetchuck med justerbara element” bör fixeringselementen 

vidareutvecklas och automatiseringen i bearbetningsmaskinen bör simuleras. Ett 
ytterligare steg är att med prototyper testa konceptet i verkligheten.  

 
Ytterligare tester som bör utföras innan konceptet pålimning av extramaterial 

förkastas eller appliceras i verkstadsindustrin är; uthållighetstester, ytterligare 
dragprov, etsade ytor, skjuvprov samt några prov där limmet värms upp över 100o C på 
grund av minskad hållfasthet vid förhöjd temperatur. 
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Maskindata för följande maskiner enligt order från Saab Aerostructures DPS: 
 
Deckel Maho DMC 125 U duoBLOCK med 12.000 rpm 
Deckel Maho DMC 125 U duoBLOCK med 24.000 rpm 
 
 
 
 

  
DMC 125 U duoBLOCK 

Maskin 1 
DMC 125 U duoBLOCK 

Maskin 2 
X=1250mm X=1250mm 

Y=1000mm Y=1000mm 

 
 
Arbetsområde (X Y Z A 
B) Z=1000mm Z=1000mm 

Prestanda 12.000 rpm, 52 kW/430 Nm 24.000 rpm HSK-A 24.000 rpm 
Palett 2 st 1000x800mm 2 st 1000x800mm 

CNC-Styrning 3D control Heidenhain MillPlus iT 3D control Heidenhain MillPlus iT

Spindelkona Universal med kontrollerad A-axel 
Universal med kontrollerad A-    
axel 

Verktygs magasin Kedjemagasin, 120 platser Kedjemagasin, 120 platser 

Mätutrustning Renishaw RPM 60, HSK-A 100 Renishaw RPM 60, HSK-A 100 
Öppna dörrar under    
bearbetning Ja Ja 
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Bilaga 2: Kravspecifikation 
 
Ekonomiska krav på fixtur Viktning 
  

• Metoden skall reducera dagens fixtur kostnader  7 
- Baseras på Saabs kostnader för fönsterfixturer.  

  
• Metoden skall ej kräva nyinköp av maskiner (Saabkrav) 10 

- Befintlig/planerad utrustning skall kunna användas  
  
• Metoden skall kräva max 3h utbildning av operatör 5 

- Baserat på generell inlärningstid av fönsterfixtur  
  
• Metoden skall reducera beredningstiden med 50% 10 

- Metoden skall lätt kunna modifieras och anpassas i kända 3d program  
  
• Metoden skall ej kräva specialverktyg 10 

- Vid uppsättning av detalj skall metoden ej kräva specialverktyg  
  
• Metoden skall ej kräva specialmaskinelement 9 

- Standardklassade maskinelement  
  
• Metoden skall ej kräva speciell kompetens 10 

- Befintlig personal skall kunna använda metoden  
  
  
Produktions ekonomi  
  
• Metoden skall ej medge felaktig uppspänning 5 

-”Poka Yoke” - Felsäkning  
- Endast önskat resultat skall kunna uppnås  

  
• Metoden skall ej kräva inre ställ 9 

- Efter uppspänning skall detaljen ej behöva justeras av operatör, för att 
minska stillestånd i maskinen  

  
• Metoden skall möjliggöra materialreduktion med (50%) 6 

- Metoden skall behandla både block och detaljer bearbetade till 50%  
  
• Metoden skall kunna utnyttja maskinens prestanda 10 

- Nuvarande hastigheter, varvtal och skärdjup skall kunna användas  
 
  
• Metoden skall möjliggöra att bearbetning sker i 1 steg 7 
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- Inga omspänningar  
  
• Metoden skall medge bearbetning av olika geometrier 9 

- Flexibel metod, detaljernas geometrier kan variera  
  
• Metoden skall ej skada arbetsstycke 10 

- Inga märken eller deformationer på bearbetade ytor  
  
• Metoden skall kräva mindre än 1h att ”sätta upp” 7 

- Baserat på maskintiden vid tillverkning av fönsterfixtur  
  
  
  
  
Tekniska krav  
  
• Metoden skall kunna klara bearbetningskrafter upp till 1053 N  

- Baserat på beräkningar enligt bilaga 3  
  
• Metoden skall vara så pass styv att detaljen ej skall kunna röra    

sig efter uppspänning  
- För att kunna hålla mått och toleranser  

  
• Metoden skall kunna hålla toleranser enligt ISO 2768-1  

medium  
- Baserat på Saabs mest använda toleranser  

  
• Metodens dimensioner skall ej överskrida arbetsområdet  

X=1250mm  Y=1000mm  Z=1000mm  
- Arbetsområde för bearbetningsmaskin DMC 125 H duoBlock  

  
• Metoden skall ej kräva större palett än  

X=1000mm Y=800mm  
- Palettstorlek för bearbetningsmaskin DMC 125 H duoBlock  
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Verktyg Fräsdiameter, Dc (mm) 
Arbetsingrepp, 

ae (mm) 
Matning per tand 

fz (mm) 
Grov fräsning 63 15,75 0,1
 
 
    
Materialkonstant 

mc 
Nominell specifik skärkraft 

(N/mm2) Skärdjup (mm) 
Ställvinkel 
(grader) 

0,29 1000 5 75
Aluminium enligt 
Modern 
Produktions- 
teknik del 1 sid 99 

  

medelvärde för aluminium [18] 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
ae/Dc = 0,25  
   
Medelspåntjocklek ae/Dc > 0,1   
hm = 0,076733664 mm 
   
   
Specifik skärkraft     
kcm = 2105,494342 N/mm2

   
Skärkraft     
Fc = 1052,747171 N 

 
Skärdata enligt Saab Aerostructures DPS 
 
Dessa värden är framräknade enligt formlerna på nästa sida. 
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Formler: 
 
Formel för beräkning av skärkraft: 
 

cF  =  pcm afk ⋅⋅
 

cF  = Skärkraft [N] 
cmk = specifik skärkraft [N/mm2] 

f  = matningshastighet [mm] 
pa  = skärdjup [mm] 

 
Formler för beräkning av specifik skärkraft: 
 

cmk  =  mc
mc hk −⋅1

 
kc1 = Nominell specifik skärkraft, hämtas ur tabell. Den kraft som behövs för att 

avskilja ett spån med medeltvärsnittet 1 mm2.  
mc = materialkonstant, hämtas ur tabell. 
hm = Medelspåntjocklek, räknas fram enligt formel nedan. [mm] 
 
Formler för beräkning av medelspåntjockleken: 
 
När  0,1 (Skivfräsning och planfräsning): ea / cD ≤
 

mh ≈  
c

e
z D

a
f ⋅  

 
zf  = matning per tand [mm] 
ea  = arbetsingrepp [mm] 
cD  = fräsdiameter [mm] 

 
När  0,1: ea / cD ≥
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

⋅⋅⋅Κ

c

e
c

zer

D
aD

fa

arcsin

180sin

π
mh  =  

 
 

rΚ  = huvudskäreggens ställvinkel [grader] 
 

Formlerna är hämtade från Modern Produktionsteknik del 1. 
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Vid limningsprocessen av H3 och E4 finns vissa restriktioner från tillverkaren, EIC 
Laboratories. 
 
1. Ytorna som ska sammanfogas måste vara rena och fria från olja och fett. För att 
  höja styrkan hos bindningarna rekommenderas att standard behandling av  
  metallerna utförs så som etsning.  
2. För att få rätt mängd lim från de båda tuberna bör en dubbel pipig limspruta 
  användas som fördelar limmet korrekt 4:1. Vid nyöppnad tub bör de två första 
  dropparna inte användas. 
3. Mixa ihop de två lim typerna försiktigt tills de är helt ihop blandade. De ihop 
  blandade limen ska få en klar gul färg. 
4. Vid användning av E4 ska limmet stå i 10 minuter innan applicering. 
5. Applicera limmet på de båda ytorna som skall sammanfogas. För att vara säker 
  på att de båda ytorna ej har kontakt med varandra kan något tunt läggas i  
  mellan. Pressa sedan ihop ytorna, någon slags fastklämning är att   
  rekommendera. 
6. H3 limmet bör härda i rumstemperatur eller förhöjd temperatur. För bästa  
  resultat ska limmet härda i rumstemperatur i 20 minuter och sedan 30 minuter i 
  80o C. E4 limmet ska härdas två timmar vid 80o C eller 48 timmar i  
  rumstemperatur för att nå max styrka. 
7. H3 bindningarna formas redan sex minuter efter mixningen. Fixtur styrka nås 
  efter ca 20 minuter i rumstemperatur. När fixtur styrkan är uppnådd kan  
  fastklämningen tas bort. 
 
 
Det finns även vissa restriktioner när ytorna ska lossas från varandra. 
 
1. Placera kontakterna från strömkällan på de två detaljer som ska separeras. 
 Limmet släpper redan vid 10 V men för bästa resultat bör strömstyrkan vara 
 högre än 24 V. Limmet släpper där den positiva ledaren appliceras, dock sitter 
 limmet fortfarande fast på den negativa sidan. När E4 limmet används kan 
 elektroderna skiftas och på så sätt släpper bindningarna på båda sidor. 
2. Tiden det tar för bindningarna att släppa är beroende av temperaturen, 
 spänningen och kraften på bindningarna. Typiska värden är 30 sekunder vid 50 
 V och 5 minuter vid 15 V. 
3. När bindningarna släppt kan ytorna lätt separeras med handkraft. Vid stora 
 ytor kan dock någon mekanisk kraft behövas vid separeringen. 
4. De restprodukter som H3 limmet lämnat efter sig kan tas bort genom att 
 applicera vatten och skrapa bort resterna. Det kan även gå att skala av limmet 
 direkt. Restprodukterna från E4 limmet tas bort genom att applicera metanol 
 och skrapa bort resterna. [11] 
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Bilaga 5: Mätresultat laboration av ElectRelease 
 
Laborationen genomfördes 2008-05-21 & 2008-05-22 
 

Lim typ        
H3-C        

        
Prov Prov typ Härdtid (min) Area 

(mm2) 
Brottkraft 

(N) 
Töjning 

(%) 
Anmärkning 

  20 grader 80 grader     
        
1 Dragprov 20 30 78,53 - - Med nät 
2 Dragprov 20 30 78,53 - - Med nät 
3 Skjuvprov 20 30 141 Handkraft - För klent för maskin 
4 Skjuvprov 20 30 132 Handkraft - För klent för maskin 
5 3-punkt böj 20 30 78,53 7,24 1,33 Med nät 
6 3-punkt böj 20 30 78,53 17,76 0,58 Tving 
7 3-punkt böj 20 30 78,53 21,05 0,83 Slipade ytor 

  
Lim typ        
H23-C        

        
Prov Prov typ Härdtid (min) Area 

(mm2) 
Brottkraft 

(N) 
Töjning 

(%) 
Anmärkning 

  20 grader 80 grader     
        
1 3-punkt böj 25 30 78,53 34,87 0,83 Slipade ytor, tving 
2 3-punkt böj 25 30 78,53 12,5 0,83 Slipade ytor 
3 3-punkt böj 20 30 78,53 9,87 0,83 Slipade ytor 

  
Lim typ        

E4        
        

Prov Prov typ Härdtid (h) Area 
(mm2) 

Brottkraft 
(N) 

Töjning 
(%) 

Anmärkning 

  20 grader 80 grader     
        
1 3-punkt böj 24 - 78,53 136,84 0,75 Tving 
2 3-punkt böj 24 - 78,53 65,79 0,75  
3 3-punkt böj 24 - 78,53 43,2 - Slipade ytor, tving 
4 3-punkt böj 24 - 78,53 151,97 1,08 Slipade ytor, tving 
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Lim typ        

Z 70 (ej electrelease)      
        

Prov Prov typ Härdtid (min) Area 
(mm2) 

Brottkraft 
(N) 

Töjning 
(%) 

Anmärkning 

  20 grader 80 grader     
        
1 3-punkt böj ~5 - 78,53 261,18 0,92 Slipade ytor 

  
3-punkt böj Hastighet Diameter Stödavstånd 
Maskindata 0,5mm/min 10 mm          60 mm  
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Bilaga 6: Ekonomisk kalkyl  
 

 Materialkostnad justerbar fönsterfixtur 

 
Alternativ med 16 st ETP-Bussningar á 8043 kr/st får ett totalt fixturpris på ca 150 000 kr plus 
bearbetningskostnader. 

Material  Aluminum Stål Stål Aluminium Aluminium   

  
Fyrkantsstång 

Grovplåt 

stöd 

Grovplåt 

bottenplatta 
Fyrkantsstång Fästelement Spänndon Kulskruv 

Dimension 

(mm) 80x80 0,45 m2 1000x800x30 50x50 80x50   

Total längd 

(mm) 4300   3800 2240   

Vikt 

(kg/m) 29,9   6,75 21,9   

Total vikt 

(kg) 128,6 107,7 192 25,7 49,1 9,6 0,9 

Pris 

(kr/kg) 43,8 13,35 13,35 43,83 43,83 500 300 

         

Totalt pris 

(kr) 5635,2 1438,0 2563,2 1124,2 2150,1 8000 4800 

         

Justerbar 

fönster-

fixtur     

       

Total vikt  513,5 kg minus bortbearbetat material  

      

Totalt fixtur 

pris 25710,7 kr plus bearbetningskostnader  
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Materialkostnad magnetfixtur     

       

  Magnet chuck 

Kontroll 

enhet ETP-Bussning (D) Spänndon Övrigt material 

Dimension (mm) 906x500  32   

Höjd (mm) 100  62   

Vikt (kg) 305  0,78 0,4 5 

Pris (kr) 50651 7618 6153 600 2000 

Total vikt (kg) 305  6,24 3,2 40 

       

Totalt pris (kr) 50651 7618 49224 4800 2000 

       

Magnetfixtur      

       

Total fixtur vikt 354,4 kg    

       

Totalt fixtur pris 114293 kr    
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