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Sammanfattning 
Volvo Aeros flygmotortillverkning i Trollhättan har infört ett antal nya detaljvarianter i 
produktionen. Detta har medfört att den robotcell som är avsedd att utföra en 
avgradningsoperation är i behov av uppdatering av både hårdvara och mjukvara. Denna 
rapport följer framtagningen av fixturkoncept som möjliggör att robotcellen kan användas 
även till de nya detaljerna. De förslag som arbetats fram sträcker sig från enklast möjliga till 
mer avancerade och nytänkande funktioner. Samtliga funktioner och koncept har 
genomgått gallringar i ett flertal steg. Förslagen har slutligen kombinerats och 
poängbedömts med konceptgenereringsverktyg till grund.  

Efter en objektiv poängbedömning av sex olika koncept baserad på concept scoring visar 
sig två huvudgrupper med tre koncept i varje. Den ena gruppen bygger på en mer 
avancerad konstruktion med behov av två rotationsaxlar. Dessa medför ett flertal fördelar 
gällande effektivitet, men även påtagliga nackdelar vad gäller ekonomiska aspekter och 
idrifttagandetid. Den andra gruppen av koncept baseras mer på det befintliga 
fixturkonceptet. Detta medför fördelar gällande idrifttagandetid och kostnader. 

Ett huvudkoncept som efter poängbedömningen visat sig mest lämpligt presenteras mer 
ingående och slutligen förs en diskussion gällande resultatets utfall samt rekommendationer 
till fortsatt arbete. 
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BACHELOR’S THESIS 

Concept generation of deburring fixture for robot 
operation 

Summary 
Volvo Aero’s aircraft engine manufacturing in Trollhättan has introduced a number of 
detail models into the production. As a consequence the robot cell dedicated to executing a 
deburring operation is in need of upgrading of both hardware and software. This report 
follows the development of fixture concepts that enables the robot cell to be used also for 
the new details. The proposals that have been developed range from the simplest to more 
advanced including novel functions. All the functions and concepts have gone through 
selection in multiple steps. The suggestions have finally been combined and evaluated with 
concept generation tools. 

After an objective selection based on the concept scoring of six different concepts, the 
result can be divided into two main groups, each consisting of three concepts. The first 
group is a more advanced design with a need of two axes of rotation. These three concepts 
have several advantages when it comes to efficiency, but also obvious disadvantages when 
it comes to economy and production time. The second group of concepts is based on the 
fixture existing today. These three concepts are advantageous concerning production time 
and cost. 

After the scoring process one main concept, judged to be the most suitable is presented 
more thoroughly. Finally the results as well as recommendations for continued work are 
discussed. 

 

Author: Anders Hansson, Robert Kylander 
Examiner: Claes Fredriksson, University West 
Advisor: Therese Berntsson, Volvo Aero Corporation AB 
 Jan-Inge Johansson, University West 
Programme: Mechanichal Engineering, Automization/Product Development 
Subject: Mechanichal Engineering Level: Basiclevel 
Date: March 28, 2008 Report Number: 2008:MA06 
Keywords deburring, robot, concept generation, fixture, volvo aero, aircraft engine 

 
Publisher:  University West, Department of Engineering Science, 

S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 22 30 00  Fax: + 46 520 22 32 99  Web: www.hv.se 

 ii 



Fixturkoncept till robotgradning 
 

Förord 
Detta examensarbete har utförts av Anders Hansson och Robert Kylander på Volvo Aero 
Corporation i Trollhättan i samarbete med personalen på avdelning 9853. Examensarbetet 
omfattar 15 högskolepoäng på C-nivå och är avslutningen på maskiningenjörsutbildningen 
enligt Co-opmodellen på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi vill tacka IMC-gruppen på 
Volvo Aero med tillhörande verkstadspersonal för information och visat intresse. Vi tackar 
även våra kurskamrater i klass MA04 för gott samarbete under arbetets gång. Tack även till 
vår handledare på högskolan Jan-Inge Johansson för formell feedback. Arbetet till grund 
för rapporten “Flygmotortillverkning - Fixturkoncept till robotgradning” genomfördes 
under tiden 14/01-2008 – 28/03-2008. 
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Nomenklatur 
• Avgradningsoperation/Gradning – Moment där oönskat material i form av grader och 

skarpa kanter avlägsnas med fil eller borste. 
• CCT – Concept Combination Table, metod för att överskådligt kombinera ihop ingående 

funktioner till teoretiska koncept. 
• Concept Scoring – Verktyg för teoretisk jämförelse av olika koncept genom 

poängbedömning utifrån egenskaper. 
• Concept Screening – Verktyg för gallring av förslag genom teoretisk jämförelse. 
• FEM-Program – Datorstött datorprogram för beräkning av konstruktionsegenskaper. 
• Grader – Kant på detalj som uppstått genom att avverkande bearbetning tryckt ”smält” 

material över en kant. 
• HPC – Högtryckskompressor detalj/funktion i turbinmotorn. 
• Klackar – Upphöjning av yta. 
• Knekt - Självlåsande fastsättningsenhet baserad på snedbelastning. 
• Kördata – Maskininställning för bearbetning. 
• LPC – Lågtryckskompressor detalj/funktion i turbinmotorn. 
• Nollställe – Den grundplacering detaljen skall ha för att ett robotsystem med öppen loop 

skall fungera. 
• Plunsch – Enhet för provmontage, i detta sammanhang för kontroll av lägesriktighet. 
• Roterande fil – Verktyg som genom elmotor eller tryckluft roterar en cylindrisk fil med 

högt varvtal, används för t ex avverkande av skarpa kanter och grader. 
• Slagit sig – När spänningar i ett material släpper genom t ex bearbetning kan detaljen 

ändra form, detaljen har då slagit sig. 
• Sluten loop – Styrsystem baserat på att önskemål om uppgift skickas ut och kontroll av 

utförande sker kontinuerligt, jämför med att tända en lampa i det rum du befinner dig och 
genast kan se om lampan verkligen tändes. 

• Smetning – Fenomen som ibland uppstår vid avverkande bearbetning, yttrar sig genom att 
material ”pressats” över en kant och därmed bildat en grad. 

• Splines – Inpassningsspår avsedda för kraftöverföring mellan axlar. 
• Ställtid – Den stilleståndstid som uppstår då utrustning anpassas för kommande operation. 
• Svetsfogföljning – System som används för att med kamera följa en svetsfogs utbredning 

samt spalt och samtidigt kompensera svetsparametrar därefter. 
• TGR/TGW – Things gone right/Things gone wrong, uttryck för reflektion av tidigare 

erfarenheter, en frågeställning över vad som framstår som bra respektive dåligt i 
föregående liknande projekt. 

• UG-modell – Modell av detalj gjord i programmet UniGraphics. 
• Verkstadsorder – Dokument med instruktioner som följer detalj genom flödet, innehåller 

även tidsrapportering. 
• Visionsystem – Lokalisering/urskiljningssystem baserat på en kamera och PC. 
• Öppen loop – Styrsystem baserat på att önskemål om uppgift skickas ut men kontroll av 

utförande inte sker, jämför med att tända en lampa i ett rum utifrån där visuell kontroll om 
lampan verkligen är hel och tändes inte är möjlig.
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1 Inledning 
Volvo Aero Corporation, VAC, har i dagsläget ca 3500 anställda och tillverkar detaljer 
till flyg- och rymdindustrin. Företaget grundades år 1930 och hette då NOHAB 
Flygmotorfabriker AB och var ett dotterbolag till Nydqvist & Holm AB. Volvo Aero 
har idag indelats i tre olika affärsområden; Volvo Aero services, Engine service och 
Engines.  

1.1 Bakgrund 
Volvo Aero Corporation tillverkar 
bl.a. olika typer av turbindetaljer. 
En av dessa benämns mellanhus 
(se Bild 1). Denna detaljtyp 
tillverkas i sju olika utföranden till 
lika många flygmotormodeller. 
Detaljerna monteras i motorerna 
av flygmotortillverkarna själva. 
Mellanhuset sitter mellan hög- 
och lågtryckkompressorerna, HPC 
respektive LPC. Tillverknings-
processen innefattar 
maskinbearbetning av detaljerna 
vilket ofta resulterar i att grader 
uppstår. Dessa är inte acceptabla 
på slutprodukten eftersom skarpa kanter och hörn påverkar detaljens 
hållfasthetsegenskaper. Genom gradning minskas även risken för att små kvarvarande 
partiklar faller loss inne i motorn som då kan skada den. Därför utförs 
avgradningsoperationer under olika steg i produktionen.  

Bild 1. Mellanhus färdigt för leverans. 

 

Robotcellen arbetar idag med 
verktyg som består av 
roterande borstar (se Bild 2) 
som putsar av alla kanter där 
det finns grader. Detaljerna 
genomgår även en manuell 
kantbrytning innan roboten tar 
vid. De flesta ytor erhåller 
skarpa kanter som är hårda pga 
att materialet deformations-
härdas vid bearbetningen. 

Bild 2. Borstningsoperation i robotcell. 
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Roboten har i nuläget ingen möjlighet att avverka dessa kanter eftersom de borstar 
som används inte är avsedda för detta. Kanterna bearbetas istället genom en manuell 
operation med handverktyg i form av roterande filar. Företaget har för avsikt att 
implementera även den manuella processen för robotfunktion. Därför har ett nytt 
verktyg i form av en roterande fil till roboten nyligen provkörts. Detta verktyg kräver 
en högre precision vad gäller detaljplacering än borstverktyget. 

I dagsläget sker merparten av 
arbetet manuellt trots att en robot 
avsedd för ändamålet finns till 
förfogande (se Bild 3). Detta beror 
på att roboten inte har uppdaterats 
med fixturering och program 
motsvarande nya produktmodeller 
som kommit in i produktionen. 
Denna eftersläpning i kombination 
med hittills låga volymer av de nya 
detaljerna har resulterat i att 
robotcellen idag har låg beläggning. 
Det väntas emellertid en ökning i 
behovet av arbetstimmar för gradningsoperationer med uppskattningsvis 3000 % 
under de närmsta åren. Det medför att man önskar införa möjligheten att samtliga 
detaljer kan gradas i roboten. För att åstadkomma detta måste befintlig robotcell 
utvecklas. 

Bild 3. Robotcell med mellanhus monterat. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetets mål är att presentera ett konceptförslag till grund för framställning 
av en robotgradningsfixtur där detaljer till motormodellerna Trent 500, Trent 700, 
Trent 900, GEnx och GE90-115B kan fixeras. Konceptet innefattar därmed 
introduktion av detaljer som inte tidigare gradats med hjälp av robot. Dessa detaljer 
tillhör Trent 700, GEnx och GE90-115B. Det slutgiltiga konceptförslaget skall 
innebära erforderlig kapacitet i gradningsavdelningen och förverkligas genom att 
robotens användningsområde utökas och därmed avlastar de manuella operatörerna. 
Fixturkonceptet som skall arbetas fram skall också medge att detaljernas geometri kan 
programmeras på ett enkelt sätt och tillförlitligt. Robotcellens beläggningsgrad 
kommer att öka vilket kräver låg stilleståndstid för att undvika flaskhalseffekt. Det 
innebär att omställning mellan detaljer, oberoende av varandra, bör gå snabbt och 
smidigt. 
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2 Metoder och tillvägagångssätt 
 

Projektet utgår från en befintlig bearbetningsprocess. För att inte riskera att projektet 
enbart blir en vidareutveckling av den befintliga fixturen gjordes inledningsvis ingen 
ingående analys av befintlig utrustning. Därigenom gavs utrymme för nytänkande. Till 
en början fokuserades istället på att samla in data om de detaljer som skall 
implementeras. Data inhämtades genom studier av befintliga UG-modeller, 
verkstadsordrar, tidigare liknande produktionslösningar samt möten och diskussioner 
med berörd personal på kontor och vid gradningsavdelningen. Hur roboten fungerar 
under gradningsförloppet studerades ingående. 

För att uppnå konceptlösningar som är väl utvecklade och genomtänkta betraktades 
så många tänkbara alternativ som möjligt i början av konceptframtagningen. Som ett 
kraftfullt idégenereringsverktyg användes brainstorming för att frambringa en stor 
mängd förslag. De olika förslagen baserades på de fyra huvudfunktioner som 
konceptet innefattar.  Metoden tillämpades i tre omgångar. Först användes egen 
kunskap och fantasi för att frambringa okonventionella lösningar. I den andra 
omgången hade studier av liknande processer utanför VAC utförts för att väcka nya 
tankar på lösningsförslag. Som tredje steg analyserades de inom fabriken 
förekommande koncepten. Förslagen sammanställdes i en mind map för att få en 
överblick och kunna skönja relationer mellan förslagen.  

När möjligheterna sammanställts bedömdes dessa i ett antal steg. Först uteslöts 
olämpliga förslag. Därefter jämfördes de återstående förslagen genom tillämpning av 
funktionsbedömningsverktyget concept screening [2]. 

De förslag som visat sig lämpliga överfördes till en konceptkombineringstabell, CCT 
[2]. Utifrån denna tabell genererades fixturkoncept med utgångspunkt i kombinationer 
av funktioner. Kombinationerna jämfördes därefter med hjälp av verktyget concept 
scoring [2]. Detta verktyg bygger på att de olika koncepten poängbedöms utifrån olika 
kriterier. Kriterierna baserades på data, insamlad genom intervjuer med berörd 
personal samt studier av önskade/icke önskade egenskaper av den befintliga 
processen. Dessa egenskaper låg till grund för ett formulär där personal från olika 
områden inom produktionen poängbedömde egenskaperna med hänsyn till dess 
betydelsegrad. De olika egenskapernas poäng från de olika källorna sammanräknades 
vilket resulterade i en bedömningsmall [2]. Genom tillämpning av detta verktyg 
framkom hur väl de olika fixturkoncepten uppfyllde de önskade egenskaperna.  

Det koncept som genom användning av konceptgenereringsverktygen visade sig mest 
lämpligt för ändamålet presenterades därefter. Slutligen gjordes en analys av resultatet, 
även egna reflektioner och rekommendationer lyftes fram.  
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2.1 Avgränsningar 
Robotprogrammering, tillverkningsritningar, tillverkningssätt, specifikation av 
maskinelement samt toleranssättning ingår ej. Fixturkonceptet skall endast innefatta 
mellanhus till följande fem modeller: Trent 500, Trent 700, Trent 900, GEnx, GE90-
115B. 

3 Gradningsfixturen 
För att roboten på ett säkert och betryggande sätt skall kunna utföra den önskade 
avgradningsoperationen används en fixtur. Fixturens uppgift är att se till att detaljen 
hålls placerad på ett sätt som uppfyller kraven för robotens arbetsgång. Idag utförs 
ytbearbetning med roterande borstar för att återfå jämn kant. Denna metod ställer 
relativt låga krav på fixturen vad gäller måttnoggrannhet gentemot detaljen.   

3.1 Analys av gradningsprocessens arbetsgång 
I dagsläget utförs gradningsoperationerna i två 
steg. Det första steget är en manuell bearbetning 
där en operatör avlägsnar de skarpa kanter, 
grader, som uppstått tidigare under avverkande 
bearbetning i produktionen. Detta arbete utförs 
med hjälp av roterande filar. När detaljen är i 
sådant skick att inga skarpa kanter återstår tar 
roboten över för putsoperation. En tumregel är 
att det idag åtgår ungefär lika många timmar 
manuellt förarbete innan robotcellen som 
roboten själv kommer att utföra under 
putsningsoperationen. Roboten putsar idag de 
berörda ytorna med en roterande borste. Denna 
borste är flexibel och har därför relativt låga krav 
på placeringsnoggrannhet av detaljen (inom ett 
par millimeter). Robotcellen är uppbyggd av en 
ABB-robot med 5 axlar och ett roterande bord 
där detaljerna placeras. Innan roboten kan startas 
måste detaljen vara korrekt positionerad på 
bordet för att detaljens geometri och robotens 
program skall stämma överens. Robotcellens styrsystem bygger på en öppen loop 
varför det är helt avgörande att detaljen är placerad exakt så som styrsystemet 
förväntar sig. För att uppfylla denna viktiga förutsättning för funktionen används idag 
en fixtur som är fast placerad på det roterande bordet. Fixturen utgörs av ett antal 
geometrier som centrerar och höjdbestämmer detaljens placering. Utöver detta måste 
detaljen vara placerad i rätt rotationsläge med avseende på t.ex. hålbilder och den 

Figur 1. Illustration över hålbildstyper. 
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assymmetri som detaljerna har. Rätt rotationsläge uppnås idag genom att detaljerna 
placeras mot ett antal styrstift som skall passas in i en speciell hålbildssekvens. Denna 
metod är inte problemfri pga. att vissa detaljers hålbild återkommer likt ett mönster 
runt flänsen (se Figur 1). När detaljen är positionerad på ett riktigt sätt skall den 
förankras. Det sker genom att detaljspecifika skruvanordningar som löper i T-spår 
placeras mot den yttre flänsen och spänner fast detaljen i fixturen.  

Rolls-Royce-modellerna Trent 500, Trent 700 och Trent 900 består av en främre och 
en bakre mellanhusdel. Till en början bearbetas dessa delar separat. Mot slutet av 
tillverkningen sammanfogas dessa genom svetsning och behandlas därefter som en 
enhet. Det finns dock behov av gradning av både de separata delarna och den 
sammanfogade kompletta detaljen vilket medför att detaljerna återkommer till 
gradningsavdelningen två gånger under produktionsprocessen. General Electrics 
modeller GE90 och GEnx är endast i behov av en (1) gradningsoperationen under 
tillverkningsprocessen. Vid detta tillfälle gradas både fram- och baksida. 

Samtliga detaljer som skall hanteras är cylindriskt formade och det finns två stycken 
ändplan att ställa respektive detalj på för att utföra operationerna. Detta kunde 
förväntas resultera i att det behövs 12 stycken specifika fixturmöjligheter för att 
tillgodose behovet för dessa. De främre separata detaljerna i Trentmodellerna har 
endast ett fåtal ytor som behöver gradas före sammanfogningen. Detta medför att det 
är mer rationellt och tidsbesparande att utföra arbetet manuellt. De främre delarna i 
Trentmodellerna kommer därför inte att behöva fixtureringsmöjligheter i robotcellen. 
Däremot kommer även de främre delarna att gradas i robotcellen men först efter att 
de är sammanfogade med den bakre delen.  

Idag utförs all avgradningsverksamhet av GEs modeller och Trent 700 manuellt vilket 
är tidskrävande, upp till ca: 50 arbetstimmar per detalj. Det planeras för att roboten 
skall utföra större delen av avgradningsförloppet på samtliga ovan nämnda detaljer. 
Detta möjliggörs med en ny typ av verktyg till roboten. Detta verktyg, som utgörs av 
en fil placerad i robotens befintliga rotationsverktyg, är försett med en 
fjäderbelastning för att kunna fungera tillfredsställande trots vissa avvikelser i 
detaljplacering samt geometri. En implementering av denna typ av grövre avverkande 
bearbetning i roboten kräver att detaljens geometri och robotprogrammet är väl 
synkroniserade t ex genom snäva toleranser. Den grova kantbrytningsoperationen 
kommer att vara nödvändig så länge den skärande bearbetningen fortsätter med 
kördata som medför ”smetning”. 
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3.2 Analys av övriga fixturlösningarna i fabriken 
För att dagens processupplägg inte skulle påverka kreativiteten vid 
konceptgenereringen utfördes, som tidigare nämnts, nulägesanalysen en tid in i 
processen för konceptframtagningen. Analysen av den nuvarande produktionen i 
fabriken visar att de 
funktioner som används 
dyker upp i den mind-map 
som utvecklats. Det visade 
sig att man idag använder 
en fixtur som är utformad 
med klackar och försedd 
med en utbytbar 
centrumdel vilket ger den 
möjlighet att fixturera fyra 
olika detaljer (se Bild 4). 
Av dessa fyra är det enbart 
två som är intressanta för 
det framtida 
fixturkonceptet medan de 
övriga två detaljerna 
PW2000 och BR715, inom kort kommer att utgå ur sortimentet. De olika detaljerna 
spänns fast vid den befintliga fixturen med hjälp av detaljspecifika förankringsenheter. 
Vidare gäller att fixturens noggrannhet är kraftigt varierande. Problemet härstammar 
från att avverkande bearbetning ägde rum efter svarvning vid tillverkningen av 
fixturen. Detta har troligen medfört att geometrin förändrats på ett okontrollerat sätt.  

Bild 4. Översiktsbild över dagens fixtur. 

Nuläget innebär bristfällig modellanpassning eftersom fixturen inte är anpassad för 
Trent 700, GE90 och GEnx. Samtidigt är det en avancerad fixtur med många lösa 
delar. Liknande fixturering återfinns på andra avdelningar inom företaget. Dessa 
lösningar påvisar en mer genomtänkt och förenklad variant av fixtur. Denna baseras 
på en så kallad multifixtur där placeringsspår för samtliga detaljer återfinns på en 
cirkulär fixturplatta med genomtänkt topografi. Dessa fixturer har också en 
standardiserad förankringsprincip som medför att det endast behövs tre stycken 
universalspännare för att tillgodose fastsättningsmöjligheten för hela modellutbudet. 
Efter diskussion med operatörerna framgår dock att det är komplicerat att placera 
detaljen rätt. Detta beror på att det är låga instyrningskanter och att det finns styrstift 
på två sidor av detaljen trots att operatören enbart kan ha visuell kontakt med en sida 
åt gången. 
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Liknande fixturer som i dagsläget återfinns i C-verkstaden har analyserats för att de 
brister som dessa innefattar skall undvikas vid framtagning av nya koncept. För att 
utveckla ett koncept som fungerar på ett tillfredsställande sätt har en schematisk bild 
över vad som bör eftersträvas i konceptframtagningen tagits fram [3] (se Figur 2).  

 

 
Figur 2. Sammanställning av önskade egenskaper. 

 

Analysen visar att de fixturer som finns på VAC idag innefattar en del brister. Fokus 
läggs därefter på att undvika att dessa fel upprepas i det nya fixturkonceptet. Detta 
sker genom att beakta TGR/TGW. Med information från operatörer samt analys av 
de befintliga fixturkoncepten på avdelningen fastställdes egenskaper som konceptet 
skall tillhandahålla: 

• Det bör vara ogenomförbart att positionera detaljen fel. 

• Det bör enbart vara möjligt att starta det robotprogram som är anpassat för 
gällande detalj. 

• Vid rotationslokalisering bör placering av detaljen enbart medges på ett sätt. 
Speciell hänsyn skall tas till symmetri av hålbilder. 

• Fixturkonceptet bör medge implementerings möjlighet av liknande detaljer i 
framtiden. 
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4 Beskrivning av funktionsförslag 
Efter genomförd brainstorming (se bilaga A) jämfördes de olika förslagen för att 
enbart fokusera på de mest lämpade (se Figur 3). Dessa funktionsförslag jämfördes 
genom användning av verktyget concept screening [2] (bilaga B:1-4) och de mest 
lämpade förslagen utvecklades.  

Figur 3. Mind Map efter utförd gallring. 

Nedan presenteras de delvis kombinerade och vidareutvecklade förslagen på fixtur 
med avseende på de fyra huvudfunktionerna. Dessa fyra huvudfunktioner benämns; 
Positionering, Fixering, Flexibilitet och Lokalisering.  

 

4.1 Positionering 
För att enkelt kunna programmera roboten är det lämpligt att använda en roterande 
fixtur. Genom detta kan rotationssymmetriska, återkommande operationer såsom 
exempelvis en cirkulär hålbild, enkelt programmeras genom repetition, s.k. iteration. 
Detaljen förväntas rotera varför det krävs att den är placerad centrerat gentemot sin 
egen rotationsaxel. Detta är en av de viktigare funktionerna på fixturen. 

Nedan följer en kort presentation av principförslag på hur detaljerna kan positioneras. 
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Förslag A - Automatisk eftercentrering av detalj 

Funktionen innebär att detaljen placeras på en bordsplatta. Därefter analyserar ett 
visionsystem detaljens placering i förhållande till centrum på bordet. Därefter justeras 
bordet i x- och y-led automatiskt tills rotationsaxel och detaljcentrum sammanfaller. 
bordsrörelsen kan utföras med hjälp av t.ex. servomotor och kulskruvsanordning (se 
Figur 4). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Figur 4. Illustration över flyttbart bord, före och efter centrering.  

 

Förslag B – Mekanisk instyrning i fast fixtur 

Funktionen innebär att detaljen placeras i 
en permanent fixtur som är geometriskt 
utformad för att tillhandahålla en specifik 
instyrning för varje detalj. Detta möjliggörs 
genom att varje detalj tilldelas en 
utformning i fixturen där ett plan och en 
kant medför att detaljen placeras lika varje 
gång (se Figur 5). Figur 5. Multifixtur. 

 
 
Förslag C – Montage av detalj på 
vertikalt placerad stång 
Detta förslag bygger på att en 
självcentrerande enhet monteras fast i 
centrum av detaljen. Därefter monteras en 
axel med splines genom den i centrum 
placerade hållaren. Sedan lyftes 
alltsammans på plats i en ställning där 
axeln fixeras i rotationselementet. 
Ställningen står monterad på en roterbar 

Figur 6. Detalj placerad vertikalt 
på stång. 
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platta som medför att detaljen kan vridas 
automatiskt vid behov (se Figur 6). 

 
Förslag D – Vertikal placering i 
vagga 
Funktionen innebär att detaljen placeras 
liggande på stödhjul i en vagga. Vaggan 
är placerad på en roterbar platta för att 
vid behov kunna vrida detaljen i 
horisontalplanet. Rotationen kring 
detaljens centrum möjliggörs genom att 
de stödhjul som detaljen vilar på är 
försedda med ett rotationselement (se 
Figur 7). 

Figur 7. Illustration över detalj placerad vertikalt i 
modellspecifik vagga.  

 

4.2 Fixering 
För att bibehålla lägeriktighet hos detaljen under den mekaniska gradningsprocessen 
är det nödvändigt att detaljen förankras. Påverkande krafter från robot samt roterande 
bord är dock små varför fastspänningsanorningen kan vara enkel. Nedan görs en 
beskrivning av de förslag som visat sig lämpade för fortsatt utveckling. 

Förslag A – Förankring med stag placerat i centrum 

Detta förslag innebär att detaljen förankras i en fixtur 
genom ett tvärställt stag placerat i centrum som via en 
skruvanordning håller detaljen fast mot underlaget. Den 
stång som sammanbinder förankringsenheten med 
fixturen skall vara enkelt löstagbar för att minimera 
lyfthöjden vid detaljbyte. Det kan därför vara 
fördelaktigt att också ha stänger med olika längd för de 
olika detaljmodellerna. Detta eftersom 
infästningsplanets höjdplacering skiljer sig mellan 
modellerna. Enkelt byte av infästningsstång uppnås 
genom en bajonettfattning mellan fixturen och stången 
(se Figur 8). 

Figur 8. Illustration över förankring i 
centrum. 
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Förslag B - Fastspänning i ytterfläns 

Denna princip bygger på att detaljen förankras 
med hjälp av fästelement som löper i T-spår. T-
spåren löper helt från fixturens ytterkant och in 
mot centrum. Detta innebär att samtliga detaljers 
ytterflänsar nås med enbart en uppsättning T-
spår. Det bör vara minst tre stycken spår med 
jämn delning för att uppnå stabilitet. 
Fästelementen bör vara justerbara eftersom 
ytterflänsarnas tjocklek varierar mellan 
modellerna. En tänkbar variant på fästelement är 
en anordning som kan liknas vid en svetstång (se 
Figur 9). 

Figur 9. Illustration över förankring med 
tång.

Förslag C – Självlåsande fästelement i ytterfläns 

Principen bygger på att detaljen förankras i 
ytterflänsen genom skruvspännare av så kallad 
knektmodell. Dessa hållare monteras i hål i 
fixturen och förankrar detaljen mot underlaget 
genom att självlåsa vid fastspänning. 
Självlåsningen uppstår genom att fästelementet 
snedbelastas. Hål måste finnas på ett flertal 
avstånd från centrum för att möjliggöra 
montage av samtliga detaljer (se Figur 10). Figur 10. Illustration över förankring 

med knekt.  
Förslag D - Gravitation 

Detta förslag beskriver hur detaljen enbart hålls på plats genom samverkan mellan den 
egna massan och gravitationen. Tillämpningen bör användas med en 
positioneringsenhet som är utformad på ett sådant sätt att risk för detalj- och 
personskada minimeras. 

 11 



Fixturkoncept till robotgradning 
 

4.3 Lokalisering 
För att robotgradning skall kunna tillämpas krävs att robotsystemet kan koordinera 
med detaljens position på bordet. Detta för att kunna följa de geometrier på detaljen 
som skall bearbetas av robotens gradningsverktyg. Följande principer för lokalisering 
av detalj har framkommit under arbetets gång. 

Förslag A - Styrstift 

Metoden bygger på att med hjälp av styrstift 
styra in detaljen så att en specifik detaljtyp 
alltid placeras på identiskt sätt i förhållande 
till en nollpunkt på det roterande 
fixturbordet. För att eliminera 
felmontagerisk krävs att referensgeometrier 
för styrstiften ej återfinns på mer än ett 
ställe per detalj. Vid förekomst av 
återkommande mönster i hålbilden bör 
därför ytterligare referenspunkter användas 
(se Figur 11). 

Figur 11. Illustration över styrstift avsedda 
att passas in i hålbild. 

 

 

 

Förslag B - Passivt visonsystem 

Systemet är baserat på en kamera som 
fotograferar detaljen ovanifrån, ett så kallat 
visionsystem. Systemet lokaliserar 
rotationsplaceringen av detaljen och styr 
därefter det roterbara bordet till ett på 
förhand bestämt läge. Systemet kan 
exempelvis vara uppbyggt av en 
översiktskamera för grundlokalisering, en 
högupplöst inzoomad kamera för 
fininställning samt en kamera som 
kontrollerar detaljprofil genom fotografering 
från sidan (se Figur 12). 

Figur 12. Illustration över visionsystem 
som lokaliserar detaljens rotationsläge.  
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Förslag C - Aktivt visionsystem [5] 

Detta system bygger på att en kamera placerad 
på robotens arm kontinuerligt filmar verktygets 
placering gentemot detaljen. Positionen bevakas 
löpande av ett system som vid avvikelser i 
position kompenserar verktygsvägen. Systemet 
kan liknas vid det som används vid följning av 
svetsfog. 

1 

Figur 13 visar hur verktyget följer kanten trots 
att detaljen är placerad något förskjutet 
gentemot den programmerade verktygsvägen. 

Figur 13. Illustration över visionsystem som 
följer detaljens egentliga placering och 
kompenserar för avvikelser från programmerad 
verktygsväg (blå linje 1). 

4.4 Flexibilitet 
Då ett flertal olika detaljer skall bearbetas i en gemensam robotcell är det nödvändigt 
med flexibilitet. Det innebär att fixturkonceptet skall medge att detaljer i slumpmässigt 
flöde skall kunna bearbetas i robotcellen utan alltför omfattande ställtider mellan de 
olika modellerna. Nedan beskrivs de förslag som visat sig lämpade för att uppnå 
effektiva omställningar mellan gradning av detaljer från de olika modellerna. 

Förslag A - Adapterringar 

Förslaget utgår från en gemensam grundplatta 
med en geometri tillämpad för placering av 
enklare detaljspecifika verktyg. De 
modellanpassade verktygen är utformade som 
ringar där ena sidan är anpassad för placering 
i grundplattan medan den andra sidan har 
form matchad för montage av detalj. Dessa 
verktyg behöver ingen specifik fastsättning då 
detaljernas förankningsenheter även håller 
dessa ringar på plats (se Figur 14). 

Figur 14. Illustration över grundfixtur med 
utbytbar modellspecifik adapterring. 
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Förslag B - Multifixtur 

Förslaget innebär att en permanent fixtur 
med instyrningsspår som är utformade för 
att medge montage av samtliga detaljer. 
Då alla detaljmodeller har cirkulärt 
utformade placeringsytor kommer 
fixurformen att bli helt 
rotationssymmetrisk.  Tillverkning av 
denna fixtur sker då lämpligen genom att 
ett spårmönster, baserat på de olika 
modellernas diametrar, svarvas fram ur en 
cirkulär platta (se Figur 15). 

Figur 15. Illustration över fixtur avsedd för 
positionering av ett flertal modeller. 

Förslag C – Fixtur som byggs om med hjälp av robot 

Förslaget bygger på att nyttja den precision som roboten tillhandahåller. Detta 
genomförs genom att låta ett verktyg placerat på robotens arm förflytta om fixturens 
olika delar [6]. Detta resulterar i rätt positioneringsförutsättning för den utformning 
som kommande detalj i flödet har (se Figur 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16. Illustration över fixtur med positioneringsklackar som förflyttas av robot. 
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5 Funktioner 
I detta steg är de funktionsförslag som visat sig användbara (bilaga B:5) 
sammanställda till en CCT (se Tabell 1). CCT är en matris där de framtagna 
funktionsförslagen delats upp och grupperats under respektive huvudfunktion. Detta 
för att få en mer överskådlig bilden över hur de olika förslagen kan förenas till 
tänkbara fixturkoncept. Kombination av funktionsförslag nedan baseras på tabell 1. 

 

Tabell 1. CCT med de fyra huvudfunktionerna på fixturkonceptet. 

A - Positionering B - Fixering C - Lokalisering D - Flexibilitet   

Monterad vertikalt på 
axel 

Kontinuerlig konturföljning 
med aktiv vision 

Med robot justerbara 
klackar 1 Stag placerad i centrum 

Knektar i ytterfläns, 
självlåsande i hål 

Automatisk genom passiv 
vision 2 Liggande i vagga Komplett multifixtur 

Automatisk efterjustering 
av bord med vision 

Manuellt justerbara 
universalhållare i T-spår 3 Mekanisk genom styrstift Separata adapterdelar 

Ingen 
fastspänning/Gravitation 4 Fasinstyrning     

 

En mer ingående analys av funktionsförslagen påvisar att några av dessa inte kan 
tillämpas på samtliga detaljer. Nedan presenteras de funktioner som visat sig vara 
ofullständiga tillsammans med förslag på tänkbara lösningar: 

 

• Att montera detaljen med en 
horisontell primär rotationsaxel 
genom en infästninganordning i 
centrum visar sig vara något 
bristfälligt för vissa detaljer. Det 
gäller framförallt de kompletta 
Trentdetaljerna som har en 

tyngdpunkt avståndsförskjuten 
från den tilltänkta 
infästningspunkten. Detta betyder 
att det uppstår en hävarm som 
innebär kraftiga belastningar på 
både detalj och axel. En lösning 
på detta är att ha ett invändigt Figur 17. Illustrerar förskjutningen mellan 

tyngdpunkt och infästningspunkt vid 
sammanfogade Trentmodeller. stöd som medför en viktig 
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avlastning på både detalj och 
axel(se Figur 17). 

• Att placera detaljen i en vagga kan innebära risker eftersom detaljen inte 
förankras mekaniskt på något sätt, utan enbart hålls på plats m h a 
gravitationen. Det gäller framförallt GEs detaljer GE90 och GEnx som är 
utformade på ett sådant sätt att diametern är avsevärt större än höjden. Detta 
resulterar i att dessa detaljer blir placerade på högkant vilket kan innebära en 
viss ostabilitet. Ett sätt att uppnå stabilitet är att anbringa stödhjul högt upp på 
detaljens sidor. 

• Att framställa en fixtur som innefattar alla de geometrier som behövs för att 
tillhandahålla positioneringsmöjlighet för samtliga detaljer har visat sig vara 
svårgenomförligt. Detta på grund av att två av de ändytor som berörs har en 
diameter som alltför väl överensstämmer med några av de övriga. De berörda 
ytorna tillhör detaljerna som är avsedda för Trent 700 och Trent 900. En 
tänkbar lösning är en kombination med förslaget om adapterringar. En sådan 
lösning innebär att adapterringar placeras i multifixturens spår inför 
bearbetning av sådana detaljer. 

• Att spänna fast detaljer i 
ytterflänsen visar sig vara 
omöjligt på några av detaljerna. 
Detta beror på att vissa av 
detaljerna helt saknar fläns på en 
av ändytorna. Några av detaljerna 
har även ytterflänsen placerad 
otillgängligt. Genom att 
kombinera förslaget med idén 
om att spänna fast detaljerna i 
centrum kan problemet kringgås 
(se Figur 18). Figur 18. Illustration av infästningsfläns som 

är lågt placerad.

 

• Även lösningen med fastspänning genom ett stag placerat i centrum medför 
vissa svårigheter. Vissa detaljer är inte lämpade för detta eftersom 
inspänningspunkten återfinns på otillgängliga positioner inuti detaljen. 
Problemet uppstår exempelvis på de kompletta Trentdetaljerna där 
infästningspunkter återfinns i invändig ”botten” av detaljen. Lösningen på 
problemet blir densamma som i ovan nämnda exempel. Dessa två 
förutsättningar uppstår dock inte parallellt på någon av detaljmodellerna. 
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• Även lokalisering 
genom att ha 
styrstift som passas 
in i en på detaljen 
befintlig hålbild 
medför 
komplikationer. 
Främst pga den 
tidigare nämnda 
orsaken att vissa detaljer helt saknar ytterfläns och därmed även hålbild i 
denna. Problem uppstår även i några av de fall där både ytterfläns och hålbild 
finns. Detta eftersom hålbilden längs flänsen repeteras och därför inte medger 
en entydig hålbild. Ett sätt att ändå uppnå ett mekaniskt säkerställande av 
lokaliseringen är att använda en så kallad plunsch. Detta innebär att ytterligare 
en enhet används för att lokalisera en mer lämplig referenspunkt på detaljen, 
till exempel ett motorfäste (se Figur 19). 

1 
1

2 3 

Figur 19. Illustration över skillnaden i hålbildsmönster. 

5.1 Konceptförslag 
Problemscenarierna ovan har sammanställts och en mer noggrann kombinering och 
beskrivning av de tänkta fixturkoncepten har gjorts. Koncepten presenteras nedan 
utan inbördes ordning med en beskrivande text och bild. Även för- och nackdelar 
presenteras som en lista utan inbördes rangordning. Detta för att underlätta 
koncepttolkning.  
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Koncept A - Grundplatta med adapterringar 

Kombination: A4, B1 & 2, C3, D2 & 3. 

Konceptet beskriver en 
på det roterbara bordet 
permanent monterad 
fixtur som innefattar 
specifika centrerings-
instyrningar genom 
svarvade spår i fixturen. 
Fixturen erhåller 
positioneringsmöjlighet 
för samtliga detaljer 
utom en gavel på 
vardera av 
Trentmodellerna 500 och 900s bakre flänsar. Detta beror på att geometrierna för 
dessa annars hade hamnat i konflikt med andra detaljers positioner. För att dessa 
detaljer skall ges möjlighet till positionering finns därför en separat adapterring som 
placeras i den befintliga profilen. Korrekt rotationsläge uppnås genom att detaljen 
styrs in mot stift i de fall detta är möjligt. I övriga fall används en extern mekanisk 
plunsch som medföra att detaljen blir placerad på ett korrekt sätt. De adapterringar 
som placeras i fixturen inför bearbetning av Trent 500 och 900s detaljer återfår 
rotationsbestämd placering genom att de styrs in mot de i fixturen redan befintliga 
styrstiften. Fixering sker genom att 3 självlåsande knektar spänner fast detaljen i 
ytterflänsen. I de fall där ytterflänsen sitter olägligt eller inte existerar på detaljen sker 
förankring istället i centrum genom att ett aluminiumstag spänns mot den mest 
lämpade ytan i centrum av detaljen. Inspänningskraften överförs till fixturen genom 
en stång som är snabbkopplad med bajonettfattning. I samband med att detaljen 
förankras medges även fixering av adapterringarna i de fall dessa används (se Figur 
20). 

Figur 20. Illustration över multifixtur med 
tillhörande adapterring. 

Tabell 1. För- och nackdelar med koncept A 

Fördelar Nackdelar 
Få omställningar av fixtur. Styrstift kan göra åverkan på detaljens flänsytor. 
  
Enkelt system att implementera dagens upplägg. Kräver en del tillbehör för att då det liknar uppnå 

bestämd placering.  
Flexibel fixtur.  
 Många liknande placeringsspår kan leda till 

felmontage. Framtidskompatibelt. 
  
 Vändning av detalj krävs. 

 
. 
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Koncept B – Montage på vertikalt placerad axel i centrum 

Kombination: A1, B1, C2, D3. 

 

Detta koncept bygger på 
horisontell placering av 
detaljen. Denna upphängning 
placerad på ett roterbart bord 
medför att de bägge gavlarna 
av detaljerna kan bearbetas 
utan att manuell vändning av 
detaljen behöver göras. 
Fastspänning sker genom att t 
ex ett stag format som ett 
kryss på vardera sidan av den 
innersta flänsen skruvas ihop 
och därefter hängs på en axel 
som medför att detaljen kan 
roteras lägesbestämt. Detta kombineras med ett passivt visionsystem som innan 
påbörjad bearbetning lokaliserar detaljens rotationsplacering. Genom detta fås en 
bestämd återkoppling till detaljens placering i rymden eftersom detaljen nu är både 
mekaniskt fixerad och rotationsbestämd (se Figur 21). 

Figur 21. Illustration över detalj vertikalt placeras på axel 
med visionsystem som lokaliserar rotationsplacering. 

 

Tabell 2. För- och nackdelar med koncept B 

Fördelar Nackdelar 
Kan vara svårmonterad. Kräver ej manuell vändning av detalj. 
  
Blockering av yta i centruminfästningen.  Direkt centrumstyrning. 
  
Kan kräva många olika delar för infästning. Hög precision på verktygsrörelse utan krav på 

infästningstoleranser för detaljer.  
Kräver modifiering av befintliga robotprogram.  
 Hög framtidskompabilitet med avseende på nya 

detaljer. Kräver utökat styrsystem. 
  
Kräver ytterligare en roteringsenhet.  
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Koncept C – Monteringsbord med utbytbara adapterringar 

Kombination: A4, B1 & 2, C3, D3. 

 

Konceptet utgörs av en 
grundplatta som har ett 
instyrningsspår i vilket 
adapterringar placeras beroende 
på vilken detaljmodell som skall 
bearbetas i robotcellen. För att 
detaljen skall placeras 
rotationsbestämt är 
adapterringarna utrustade med 
styrstift mot detaljen. Även 
grundfixturen är försedd med 
styrstift som skall passas in mot 
adapterringens undersida för att 
säkerställa rotationsbestämt läge. Förankringen sker med ett i centrum placerat stag i 
de fall detta lämpar sig. Där ytterflänsen på detaljen sitter lätt åtkomlig fixeras dock 
detaljen genom en fastskruvningsanordning i form av självlåsande knektar. 
Fastspänning sker av detaljen varigenom även adapterringen hålls på plats (se Figur 
22). 

Figur 22. Illustration över grundfixtur med utbytbar 
adapterring samt tillhörande detaljmodell. 

 

Tabell 3. För- och nackdelar med koncept C 

Fördelar Nackdelar 
Enkel direkt centrering. Många lösa delar. 
  
Flexibel fixtur. Kräver manuell vändning. 
  
Hög framtidskompabilitet. Stilleståndstid uppstår vid byte av adapterring 

mellan de olika gradningsprocesserna.  
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Koncept D – Justerbar vagga 

Kombination: A2, B4, C2, D1.

Konceptet beskriver hur robotens integrerade rörelseprecision används för att anpassa 
fixturen mellan de olika detaljmodellerna. Fixturen består av en vagga, uppbyggd av 
fyra stödrullepaket placerade på tre justerbara ben. Stödrullepaketen kan förflyttas för 
att passa den detaljmodell som skall bearbetas i robotcellen. Denna justerbarhet av 
vaggan uppnås genom 
att roboten nyttjas för 
att förflytta stödrullarna 
i rymden. Stödrullarnas 
ben består av tre 
teleskoparmar som kan 
låsas eller frigöras med 
hjälp av en bromsenhet 
av liknande princip som 
en lastbilshandbroms. 
Det innebär då att en 
kraft måste tillföras för 
att frigöra 
teleskoparmarna men 
inget kraft behövs för att hålla dem låsta. Anledningen till detta är att ett eventuellt 
kraftbortfall inte skall orsaka någon materiell skada. Konstruktionen är monterad på 
ett roterande bord nedsänkt i golvnivå. Detta för att uppnå automatisk vändning av 
detaljen och samtidigt hålla nere höjden på konstruktionen. Detaljen placeras vertikalt 
i vaggan och ett visionsystem lokaliserar detaljens position.  Rotation av detaljen sker 
genom drivning av de rullar som detaljen vilar på och ett aktivt visionsystem följer 
rörelsen. Detaljen ligger på plats med hjälp av sin egentyngd. Stödarmar kan vara 
fördelaktigt för GEs modeller då dessa har annorlunda förhållande mellan diameter 
och höjd gentemot Trent-modellerna (se Figur 23). 

Figur 23. Illustration över justerbar vagga med teleskoparmar. 

Tabell 4. För- och nackdelar med koncept D 

Fördelar Nackdelar 
Flexibel fixtur. Kräver modifiering av befintliga robotprogram. 
  
Hög framtidskompabilitet. Kan vara svårplacerad. 
  
Inga lösa delar. Komplex konstruktion. 
  
Ingen blockering av yta. Kräver nya styrsystem. 
  
En detalj bearbetas på båda sidor utan behov av 
personalingripande. 
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Koncept E – Av robot 
förflyttningsbara klackar 

Kombination: A4, B1, 2 & 3, C2, D1. 

 

Konceptet består av en plan 
grundfixtur med 5 stycken 
T-spår. I dessa finns klackar 
som förflyttas längs T-
spåren av en robot. På så 
sätt anpassas fixturen till 
den detaljmodell som skall 
bearbetas i robotcellen. 
Klackarna är utformade för 
att kunna användas antingen 
på detaljens inner- eller 
ytterdiameter. 
Rotationslokalisering sker 
genom visionsystem och 
fixering av detaljen sker genom ett i centrum placerat krysstag. I de fall centrerat stag 
inte lämpar sig förankras detaljen med tänger som placeras i samma T-spår där 
klackarna återfinns (se Figur 24). 

Figur 24. Illustration över fixtur som byggs om av robot. 

 

Tabell 5. För- och nackdelar med koncept E 

Fördelar Nackdelar 
Automatiskt verktygsbyte. Nytt robotverktyg behövs. 
  
Hög implementeringsförmåga av liknande 
detaljer. 

Kan ge för låg noggrannhet. 
 
Kräver manuell vändning. 
  
Kräver nytt styrsystem. Minskad risk för detalj-/programkonflikt . 
  
 Enkel grundfixtur. 

 
 

 

. 
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Koncept F - Specifika vaggor 

Kombination: A2, B4, C1, D3. 

 

Med detta koncept sker placering och 
montage av detalj utanför robotcellen 
på en separat vagga med stödrullar, och 
lämpligtvis parallellt med drift. När 
roboten är färdig med tidigare detalj 
flyttas den vagga med färdigbearbetad 
detalj ut ur robotcellen och den 
förberedda vaggan förs på plats. Vaggan 
förankras lägesbestämt på en roterbar 
enhet. Rotation av detaljen sker genom 
drivning av de rullar som detaljen vilar 
på och ett akti

Figur 25. Illustration över detaljspecifik 
vagga. 

vt visionsystem följer rörelsen (se Figur 25). 

 

Tabell 6. För- och nackdelar med koncept F 

Fördelar Nackdelar 
Hög framtidskompabilitet. Ny rotationsenhet krävs. 
  
Ingen risk för blockering av yta. Kan vara svårplacerad. 
  
En detalj kan bearbetas på båda sidor utan 
manuell vändning. 

Kräver modifikation av befintliga robotprogram. 
 

 Kräver nya styrsystem. 
  
 Utrymmeskrävande. 
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6 Rangordning av koncept 
Genom användning av verktyget concept scoring har de framtagna konceptens 
egenskaper jämförts utifrån en framtagen bedömningsmall. Förmågan att uppfylla 
egenskaperna har poängbedömts objektivt och bedömningen är baserad på 
antaganden och referenser som anses vara rimliga. Detta resulterar i att koncepten 
rangordnas efter förmåga att uppfylla de önskade egenskaperna (se bilaga B). Det 
koncept som tilldelades högst totala poäng är ”koncept D – justerbar vagga” (se Figur 
26).  

7 

Figur 26. Illustration över vagga med teleskoparmar som byggs om av robot. 
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Beräkningar av koncept D 
Koncept D bygger på en vagga som ompositioneras av roboten för att vara anpassad 
för nästkommande detaljmodell i flödet. Detta koncept visade sig i jämförelse uppfylla 
de önskade egenskaperna bäst av samtliga framtagna förslag. Att göra en exakt 
konstruktion utifrån konceptet ingår inte i denna rapport. Konceptet innefattar vissa 
rörliga delar som skall låsas fast av bromsar varför en generell dimensionering av 
dessa ändå utförs [4]. 

Beräkningen görs utifrån det mest extrema belastningsfallet som kan tänkas uppstå för 
en detalj som tas in i produktionen. Antaganden: 

• Detaljen är något konisk 

• Detaljen väger 500 kg 

• Detaljen är av den största storlek som 
vaggan är tänkt att behandla 

• Stödrullarna stödjer detaljen med 90 
graders delning på detaljens periferi 

• Teleskoparmarna sitter cirkulärt 
placerade med 120 graders delning 
kring centrum av arbetsområdet 

• Stödrullarnas höjdavstånd från 
fundament är 80 cm 

Figur 27. Illustration över kraftberäkning, Källa: 
Ansys 

Grundläggande mekaniska samband ger 
en kraft och en vektor som angriper 
stödrullen (F=2120N i riktningen 

)3,3,3( ) (se Figur 27). Dessa data 
infogas och beräknas i FEM-programmet 
Ansys. I programmet analyseras och 
beräknas det aktuella belastningsfall. Den 
maximala kraften i axiell riktning genom 
ett teleskopben beräknas till 2816N och 
det är denna kraft som bromsen skall 
klara av att hålla låst (se Figur 28). 
Säkerhetsfaktor saknas men beräkningen 
bygger på ett extremfall för vikt och 
storlek av detaljen och kraften avrundas 
uppåt till F=3000N. Detta för att också räkna in de belastningstoppar som kan uppstå 
vid placering av detaljen. Friktionskoefficienten mellan bromsbelägg och 
teleskoparmens yta antas vara µ=0,6 och bromssystemet baseras på att en fjäder 
pressar belägget mot ytan av teleskoparmen. För att lossa på bromsarna antas att en 

Figur 28. Illustration över bromsenhet 
till teleskoparm.
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frigång på 0,5 mm räcker gott för att armen skall löpa fritt. Lossning av bromsen sker 
genom en tryckluftscylinder som övervinner den mekaniska kraften som fjädern 
utgör. Beräkningarna baseras på data för en Lesjöfors standardfjäder med 
fjäderkonstand på 50N/mm, samt att lufttrycket i systemet antas vara P=3 bar 

vilket är något under det lägsta som kan tänkas vara i tryckluftssystemet. Fem 
millimeters slitagemån av beläggen antas ge rimliga bytesintervall av dessa. 
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Detta visar att fjädern behöver komprimeras 65, 5 mm vid den tidpunkt då beläggen 
är helt nya samt bromsen lossas för förflyttning av stödrullen. Vidare behöver 
diametern på den luftkolv som skall lossa på bromsen beräknas. Detta sker genom att 
först beräkna arean genom en uträkning baserad på fjäderkonstant, 
fjäderkomprimeringslängd och lufttryck. 
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Arean används sedan för att beräkna den innerdiameter som tryckluftscylindern bör 
ha för att åstadkomma att bromsarna släpps.  
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En fjäder med fjäderkonstanten 50N/mm i kombination med bromsbelägg med 
friktionsfaktorn 0,6 och en tryckluftscylinder med diametern 120 mm och 
arbetstrycket 3 bar monterade på varje teleskoparm är det som krävs för att hålla 
stödrullarna fixerade i rymden. 

8 Resultat av koncept  scoring 
Ett förslag på anpassningsbar fixtur för gradning av mellanhus har tagits fram. Det 
koncept som rankats högst med de givna förutsättningarna är ”Koncept D – Justerbar 
vagga”. Den största skillnaden mellan detta koncept och dagens fixtur, frånsett den 
utökade modellanpassningen, är att detaljerna placeras med en horisontell primär 
rotationsaxel. Denna placering innebär att det nya konceptet är mer självgående 
eftersom behovet av vändningsoperationer försvinner. Det nya fixturkonceptet bygger 
även på att robotens integrerade rörelseprecision används för att ge fixturen den 
önskade flexibiliteten. Detta genom att roboten används för att förflytta de stödhjul 
som detaljerna vilar på. Genom denna tillämpning möjliggörs att fixturen kan 

 26 



Fixturkoncept till robotgradning 
 

användas för liknande framtida detaljerna. Konceptet arbetades fram med produktut-
vecklingsredskapen concept screening, concept combination och concept scoring. 

8.1 Analys av concept scoring 
Rangordningen i concept scoring påvisar en systematisk gruppering av koncepten. 
Systematiken visar att de tre främsta förslagen baseras på en gemensam grundprincip i 
form av att detaljen har en horisontell rotationsaxel. Dessa tre koncept skiljer sig dock 
åt genom olika varianter på flexibilitet. Den andra grupperingen av koncept bygger på 
att detaljen placeras på en av gavlarna med en vertikal rotationsaxel och därmed 
behöver vändas för att detaljernas bägge gavlar skall kunna bearbetas. 

Anledningen till att de koncept som innefattade horisontell rotationsaxel  visade högst 
potential är dess tillgänglighet och möjlighet till detaljanpassning. Det som bör hållas i 
åtanke är att dessa koncept kräver en avsevärt högre resurs, både ekonomisk och 
tidsmässig, än de övriga tre förslagen. Detta eftersom de tre högst rankade koncepten 
kräver en relativt omfattande ombyggnation av robotcellen, samt införskaffning av 
nya styrsystem. Orsaken till att dessa aspekter inte gjorde större negativt utslag vid 
poängbedömningen beror på att dessa egenskaper inte tilldelades någon större vikt vid 
enkätundersökningen inför concept scoring. Av samma orsak fick de tre lägst 
placerade förslagen inte någon större bekräftelse för sina positiva egenskaper, t ex 
snabb implementering, enkelhet och att de inte kräver några omfattande investeringar. 
Efter en objektiv analys av resultatet anses det att utfallet är något missvisande till de 
lägst rankade konceptens nackdel. För att jämna ut förutsättningarna behandlas 
koncepten fortsättningsvis utifrån två grupper. Indelningen sker utifrån detaljernas 
placeringsläge. Eftersom de två grupperna har vitt skiljda för-/nackdelar visas nedan 
en objektiv bedömning av de två grupperingarna. 

 

Positionering med horisontal rotationsaxel 

Att positionera detaljen med en horisontal rotationsaxel har genom tillämpning av 
teoretiska konceptframtagningsverktyg visat sig vara mest fördelaktigt. Det som talar 
för detta upplägg är framförallt att vändning av detaljerna inte är nödvändig. Det 
medför att robotcellen opererar mer självständigt. Bearbetningstiden i robotcellen 
väntas vara upp till 40 timmar per detalj. Detta medför att det finns fördelar med att 
ha ett upplägg som medför kontinuerlig drift, t ex att robotcellen kan startas en 
fredagseftermiddag och därefter bearbeta detaljen helt klar under helgen utan att 
personal behöver vara tillgänglig. Genom att kunna utföra operationerna i ett steg 
istället för två reduceras även robotens stilleståndstid. Främst därför att de tillfällen då 
risken för att personal inte finns till förfogande halveras. Dessa tillfällen kan vara till 
exempel vid möten, skiftbyten och lunchraster. En volymökning väntas ske inom en 
snar framtid. Detta medför att ett idrifttagande bör ske så snart som möjligt för att 
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intrimning av program skall hinnas med. Dessvärre kräver dessa tre koncept en 
relativt omfattande och tidskrävande omstrukturering i robotcellen. Detta främst för 
att nya rotationselement, t.ex. en motor, krävs. Även ytterligare styrsystem behöver 
implementeras. Det handlar om aktiva och passiva visionsystem som båda kräver helt 
nya styrenheter. Samtidigt behövs nya lägesgivare då ytterligare en rotationsaxel utöver 
dagens befintliga vertikalt placerade axel tas i bruk. Dessa nya system och den 
stilleståndstid som medföljer vid genomförandet innebär en avsevärt högre 
idrifttagandekostnad än den andra gruppen av koncept.  

 

Positionering med vertikal rotationsaxel 

Den andra gruppen av koncept utgörs av dem som enbart baserar sig på den redan 
befintliga rotationsaxeln. Detta medför att detaljerna måste vändas manuellt för att 
roboten skall kunna bearbeta de bägge ändytorna av detaljerna. Det medför att risken 
för stilleståndstid orsakat av att personal inte finns till förfogande bibehålles på dagens 
nivå. Vid ogynnsamma förhållanden kan denna företeelse orsaka minst 1,5 timma 
stillestånd per arbetsdag (3x30min lunchrast). Till detta tillkommer de tillfällen då 
personal inte finns tillgänglig pga möten, skiftbyten och högprioriterade arbeten. 
Dessutom ger även vändningsoperationen upphov till direkt stilleståndstid. Då 
prognoser för framtiden påvisar att roboten kommer att beläggas med över 100 % av 
dess kapacitet (dessa fakta är baserat på uträkningar gjorda med konfidentiell 
information och kommer därför inte att redovisas mer ingående) är det viktigt att hålla 
nere stilleståndstiden. Eftersom behovet av robottid kommer att vara högre än 
tillgänglig tid måste även en omfattande intrimning av programmen genomföras för 
att reducera operationstiden maximalt. Dessa tre koncept innebär att inga extra system 
behöver implementeras i den befintliga robotcellen. Det medför att ett idrifttagande 
bör vara genomförbart relativt snabbt och utan alltför stor kostnad. 
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Ekonomi 

Automatisering av gradnings-
operationerna gällande mellanhus 
innebär förutom en jämnare kvalitet 
av utfört arbete även ekonomiska 
fördelar. Behovet av utförda 
manuella arbetstimmar väntas öka 
med en faktor närmare 30 inom de 
närmsta åren jämfört med vad som 
utfördes under indexåret 1. Detta 
baserat på förutsättningen att ingen 
förändring av processen äger rum. 
Med ett nytt fixturkoncept bör dock en automatiseringsgrad av 85 % uppnås (se 
Tabell 2). 

Villkor 

Tabell 2. Villkor som används för kommande 
beräkningar.

Ökningsfaktor 
gällande manuella 

arbetstimmar 30 

Automatiseringsgrad 85 % 
Lönekostnad per 

timma 200,00 kr 

Med detta till grund sammanställs en tabell över de ekonomiska vinster som en 
utökad användning av  befintlig robotcell medför. 

 
Tabell 3. Tabell över ekonomisk förtjänst till följd av ökad automatisering.   

Utförda 
manuella 

timmar år 1 
(h) 

Framtida 
behov utan 
åtgärd (h/år)

Behov med ökad 
automatiseringsgrad 

(h/år) 

Differens i 
löneutgift 

(kr/år) 

  

 
300 9000 1350 1 530 000,00 kr 

 500 15000 2250 2 550 000,00 kr 
700 21000 3150 3 570 000,00 kr  
900 27000 4050 4 590 000,00 kr 

 

 

Alla siffror är baserade på rimliga antaganden. Tabell 3 visar den minskning av 
lönekostnader som fås. Avläsning sker på den rad som bäst stämmer in på 2007 års 
utförda arbetstimmar. Hänsyn bör tagas till en upptrappningsperiod gällande några år 
samt investeringskostnaden för fixturtillverkning.  
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Möjlig utveckling av behov på manuellt arbete
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Figur 29. Diagram över möjlig utveckling av behovet på manuellt 
arbete utan vidare automatisering. 

En tänkbar utveckling av behovet av arbetstimmar visualiseras i figur 29.  

Med ovan sammanställda tänkbara utfall sammanställs tre scenarier.  

Det första scenariet baserar sig på att det år 1 utfördes 500 arbetstimmar med manuell 
gradning. År 2 investeras 2 000 000 kr i en ny fixtur där vändningsbehovet av detaljer 
försvinner. Här antas att införande av en ny detalj endast medför en försumbar utgift 
för anpassning av fixtur.  

Det andra scenariet utgår även detta från att 500 manuella gradningstimmar utfördes 
år 1. År 2 investeras 200 000 kr i en enkel fixtur där vändningsoperationer är 
nödvändiga. En vändning beräknas ta ca: 30 minuter och man antar att anspråket på 
ca: 800 vändningsoperationer utelämnas det år med högst antal. Denna siffra räknas 
om i proportion enligt tidigare visade index. I detta scenario beräknas att en ny detalj 
införs var femte år vilket medför en kostad på 50 000 kr i stilleståndstid och 
ombyggnation av fixtur. 

Det tredje scenariet är grundat på att inga ändringar görs. Därmed fortsätter tre av 
detaljerna att helt bearbetas manuellt. 

De tre scenarierna sammanställs i ett jämförande diagram, se Figur 30. 
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Löpande kostnad för tre tänkbara scenarier
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Figur 30. Diagram över tre tänkbara scenariers ekonomiska utveckling. 

8.2 Konceptval 
Det visar sig att den enkla fixturen i denna jämförelse blir billigare räknat på de 
närmsta 13 åren. Detta trots att vändning av detalj är nödvändig samt att fixturen 
kräver ombyggnation för implementering av nya detaljer. 

Dock har ingen hänsyn tagits till risken för stillestånd vid vändning pga frånvaro av 
personal. Inte heller har fördelarna med t ex helgkörning utan vändning medräknats 
för det avancerade konceptet. 

9 Vidareutveckling av koncept E  
Efter resultatanalysen ansåg projektgruppen att resultatet var något orättvist och 
missvisande. Framförallt anses att ekonomiska aspekter och omfattande 
implementering inte har varit tillräckligt avgörande i valet av slutkoncept. Därför 
beslutades att en viss fördjupning i de tre enklare koncepten skulle genomföras. 
Eftersom denna fördjupning skedde i slutskedet av konceptframtagningen återfinns 
inte alla nedan stående funktioner tidigare i rapporten. Efter diskussion och ytterligare 
idégenerering framgick att konceptet som utgörs av att låta roboten bygga om en 
horisontellt placerad fixtur inte kommit till sin fulla rätt. Detta beror mycket på det 
tänkta visionsystemets närvaro. En eliminering av detta skulle alltså medföra att 
konceptet hade fått en högre rang. För att undersöka detta fokuserades på att utveckla 
ett alternativt sätt till lokalisering. Med fokus på ett enkelt koncept baserat på befintlig 
utrustning och framtidsimplementering blev resultatet följande: 
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Användning av robot för fixturanpassning 

Kombination: A4, B1 & 3 C3, D1. 

 

Detta i efterhand 
utvecklade koncept bygger 
på en fixturplatta med sex 
stycken T-spår. I dessa 
spår löper klackar som är 
till för att positionera 
detaljen. Klackarna kan 
förflyttas, för att erhålla 
positioneringsmöjlighet 
för en annan detaljmodell, 
med hjälp av roboten. 
Roboten lossar på de 
justerbara klackarna 
genom en enkel rörelse 
och kan därefter förflytta klacken till önskat avstånd från centrum. På detta vis erhålls 
en fixtur som är flexibel för dagens detaljer samtidigt som den är väl förberedd för 
anpassning av eventuella framtida liknande detaljer. I fixturplattan finns även ett sjätte 
T-spår, se Figur 31. Detta är till för att placera en instyrningsehet. Denna 
instyrningsenhet kan vara utformad och funktionera på samma sätt som styrstift. 
Likväl kan även andra typer av lokaliseringsenheter placeras i detta T-spår. 
Exempelvis en mekanisk plunsch som styr in detaljen rotationsbestämt. Detta 
tillämpas då en specifik hålbild ej återfinns på detaljens placeringsyta. 

Figur 31. Illustration över fixtur som byggs om av robot och 
medger rotationslokalisering med en plunsch.

 

10   Rekommendationer till framtida utveckling 
Vid kontakt med underleverantören ABB har information om en intressant 
verktygstillämpning yppat sig. Denna tillämpning torde lämpa sig väl för den tänkta 
framtida implementeringen av roterande filar i roboten. Det av ABB nyutvecklade 
systemet, force control, innebär att ett styrsystem anpassar robotens verktygsföring 
vid avvikelser i godset. Dessvärre är detta system inte tillämpbart på den robotmodell 
som återfinns i aktuell robotcell, men systemet kommer eventuellt att utvecklas som 
ett tillbehör även till denna. 
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Framtiden förväntas ge en kraftig produktionsökning och därmed ökat behov av 
robottimmar. Kapaciteten förväntas visa sig otillräcklig varför även lösningar på detta 
problem bör utvecklas. Det kan tillexempel vara en standardisering av de likartade 
robotceller som finns att tillgå inom fabriken. De fyra liknande robotcellerna i C-
verkstaden kan med sin gemensamma kapacitet hålla ett jämnare flöde av detaljer om 
det utvecklas ett gemensamt system för fixturer. En möjlighet att uppnå detta 
gemensamma flöde är att ha fixturmoduler som enkelt kan transporteras till den 
robotcell som har kapacitet. Dessa moduler bör vara utformade för att kunna använda 
sig av gemensam utrustning i form av t ex robotenhet, verktyg och rotationselement. 
På så sätt kan ett kösystem bildas gemensamt för samtliga gradningsoperationer i 
verkstaden och därmed kan en mer generell prioriteringsordning tillämpas, se Figur 
32. 

 

Figur 32. Illustration över tänkbart kösystem. 
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A. Mind Map 
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Placering: 

För att kunna nyttja sig av det roterbara bordet krävs i de flesta fall att detaljen placeras 
centrerat, detta gäller alla passiva system, alltså de system som inte aktivt följer processen 
utan istället är baserade på att detaljen varje gång är placerad på ett specifikt sätt. I dessa 
system förväntas även att detaljen placerad på samma höjd var gång vilket får ses som en 
förutsättning för alla horisontella fixturkoncept. 

• Att placera detaljen ungefärligt på en plan fixtur och därefter genom rörlig mekanik 
pressa detaljen mot centrum. De backar som förflyttar detaljen får kraft genom t ex: 
handkraft, lufttryck, elektricitet eller hydraulik. 

• Att placera detaljen godtyckligt på ett bord som är justerbart i x- och y-led och 
därefter låta systemet centrera detaljen genom t ex visionsystem som lokaliserar 
detalj och därefter justerar bordet till önskad position eller att manuellt justera 
bordet mot en av roboten utpekad position. 

• Att placera detaljen centrerat direkt på en plan fixtur genom att rikta in den mot 
ristade konturer eller mot referenspunkter markerade med t ex laser. 

• Att ha en fixtur som på mekanisk väg hjälper till med placering av detaljen, detta 
kan uppnås genom t ex en moduluppbyggd fixtur där delar eller hela verktyget byts 
ut för att passa önskad detalj, en fast monterad kon som detalj träs på och därmed 
erhåller centrering samt höjdlägesplacering eller genom en fixtur uppbyggd av en 
geometri som medför placeringsmöjlighet för samtliga detaljer. 

• Att låta system liknande svetsfogföljning lokalisera och justera arbetsmönstret, ett 
aktivt system som kraftigt reducerar toleranskrav.   

Lokalisering: 

I de flesta fall krävs att detaljen står i ett rotationsbestämt läge var gång programmet skall 
starta, detta för att roboten utgår från en specifik startpunkt på detaljen. Även detta gäller 
de passiva systemen. För att få robot och detalj att samarbeta finns ett antal möjligheter: 

• Att låta ett visionsystem lokalisera detaljens rotationsplacering och därefter rotera 
bordet till önskat startläge. 

• Att vid placering sikta in en specifik hålbild mot motsvarande styrstift i fixturen för 
att erhålla bestämt startläge. 

• Att efter placeringen rotera låta bordet leta upp nollningsläge automatiskt med hjälp 
av t ex laser eller tangeringsstift på robotarm. 

• Att placera detalj mot ristade märken direkt vid montage genom okulär instyrning. 

• Att efter montage rotera bordet manuellt mot önskad punkt markerad med t ex 
optisk eller mekanisk pekare. 

• Att efter montage styra in detalj mekaniskt mot robotarmen eller en extern rikare. 
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• Att låta system liknande svetsfogföljning lokalisera och justera arbetsmönstret, ett 
aktivt system som kraftigt reducerar toleranskrav. 

Fastsättning:  

För att detaljen inte skall hamna i fel position med tanke på dess eftersträvade 
lägesriktighet. Den måste även vara förankrad såpass väl att den inte skall falla ur fixturen. 

• Med hjälp av lim kan detaljen sammanfogas med fixturen.  

• Med friktion kan förankring åstadkommas t ex genom att föra någon av detaljens 
ytor parallellt med en räfflad yta vilket medför låsning utav detalj i den riktning som 
den placeras.  

• För att fästa detaljen finns alternativet att man svetsar och på detta sätt blir den 
sammanfogad med fixturen. 

• Man kan även utnyttja detaljens egenvikt eller vid behov applicera extra vikter. 

• För att fästa detaljen manuellt finns olika möjligheter såsom skruvting, tänger eller 
förankring genom att skruva fast detaljen m h a den befintliga hålbilden. Ett 
ytterligare alternativ för manuell fastsättning är ett stag som placeras i centrum och 
håller detaljen på plats genom en gängad stång. Anledningen till detta är att kryss-
staget skall hålla detaljen med passande kraft. 

Flexibilitet 

Detta är en viktig aspekt p.g.a. att fixturen skall vara uppbyggd för att möjliggöra passform 
till de ingående momenten. Detta innebär en fixtur vilket skall behandla fem detaljer och 
detta medför att fixturen antingen kan har fasta spår eller ombyggbar. För att åstadkomma 
detta finns följande alternativ. 

• Ett alternativ när man vill åstadkomma en flexible fixtur är att använda sig utav 
klackar för att åstadkomma en flexibel fixtur. Det kan antingen vara fasta klackar 
som alltid är monterade vid sin position det går även att använda utbytbara klackar 
vilket innebär att vid detalj byte så tar man bort de befintliga och skruva dit nya. En 
annan valmöjlighet är justerbara klackar som förs i ett T-spår fram och tillbaka 
antigen manuellt eller med automatiskt.  

• Flexibilitet går även att åstadkomma med hjälp av en datoriserad kontroll. Detta är 
möjligt antingen genom att roboten lokaliserar nollstället på detaljen och sedan 
roterar detaljen till rätt nollställe. En annan variant är visionsystem som fotograferar 
detaljen och när den hittat nollägespunkten så roterar eller förflyttas detaljen till rätt 
läge. 

• För att åstadkomma korta ställtider mellan detaljbyten finns möjligheten med 
separata verktyg till varje detalj. Det ena alternativet är bärande verktyg som laddas 
när maskinen är i drift för att sedan snabbt placeras på rätt plats. Andra alternativet 
är ett ickebärande verktyg som bytes ut när maskinen har stoppats.  
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B. Tabeller 
  Positionerings Koncept 

Automatisk 
efterjustering 
av bord med 

vision 

Mekanisk 
förflyttning 

på plan 
skiva 

Vertikalt 
placerad på 

vagga 

Manuell 
justering av 

bordet i planet 

Vertikalt 
placerad på 

stång 

Direktplacering 
mot ristning Fasinstyrning KonEgenskaper 

Höjdpositionering 0 - 0 + 0 0 0 0 
Centreringspositionering 0 + + 0 - - + 0 
Enkelhet vid placering + + - + + - + + 
Snabbhet vid placering + + 0 + + - - + 
Precision 0 - 0 0 - - + - 
Ej slitage på detalj + - 0 0 - + + + 
Kräver ej stop för vändning - 0 - + - - - + 
Ej operatörskrävande 0 0 - 0 + - + 0 
Felsäkerhet + 0 - 0 - 0 + + 
Tillämpningsbart till alla 
detaljer 0 + 0 + - 0 0 + 
Antal plus 4 4 1 5 2 1 6 6 
Antal nollor 1 2 4 5 1 2 1 3 
Antal minus 1 3 4 0 5 6 2 1 
Poäng 3 1 -3 5 -3 -5 4 5 
Placering 3 4 5 1 5 6 2 1 
Fortsatt arbete? Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja 
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  Lokalisering Koncept 
Automatisk 

genom passiv 
vision 

Kontinuerlig 
konturföljning 

med aktiv vision 

Manuell 
efterjustering 

Mekanisk genom 
styrstift Okulärt Egenskaper 

Precision 0 + - - 0 
Enkelhet + + 0 - 0 
Snabbhet - 0 0 - + 
Ej slitage på detalj + + + + 0 
Felsäkerhet + + - - - 
Ej operatörskrävande + + - - 0 
Tillämpningsbart till alla 
detaljer + + - 0 - 
Antal plus 5 6 0 1 0 
Antal nollor 1 1 2 0 4 
Antal minus 1 0 3 5 1 
Poäng 4 6 -3 -4 -1 
Placering 2 1 4 5 3 
Fortsatt arbete? Ja Ja Nej Nej Ja 
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  Fixerings Koncept 
Knektar i 
ytterfläns, 

självlåsande i 
hål 

Detaljspecifika 
infästnings-

anordningar i T-
spår 

Manuellt 
justerbara 

universalhållare i 
T-spår 

Ingen 
fastspänning/ 
Gravitation 

Centrumplacerat 
kryss 

Mekanisk 
fastpressning Egenskaper 

Ej åverkan på detalj + 0 0 0 - 0 
Tillräcklig 
fasthållningsförmåga - + + + 0 0 
Enkelhet + + + 0 + - 
Få lösa delar totalt + 0 + - + + 
Ej operatörskrävande + 0 0 - + - 
Felsäkerhet 0 + + + - 0 
Tillämpningsbart till alla 
detaljer 0 + 0 0 - 0 
Antal plus 4 4 4 2 3 1 
Antal nollor 1 3 2 2 1 3 
Antal minus 1 0 0 2 3 2 
Poäng 3 4 4 0 0 -1 
Placering 2 1 1 3 3 4 
Fortsatt arbete? Kombinerad Ja Ja Nej Nej Kombinerad 
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  Flexibilitet Koncept 
Direkt 

okulärplacering 
på plan 

grundplatta 

Efterjustering av 
bord genom 

vision 

Justerbara 
klackar - 
manuellt 

Justerbara 
klackar - med 

robot 

En komplett 
multifixtur 

Separata 
adaptedelar 

Separata verktyg 
- laddas vid drift Egenskaper 

Enkel framtida implementering - + + + + + + 
Få tunga lyft av fixturdelar + 0 - + + + + 
Snabba verktygsbyten + 0 0 0 + + + 
Precition 0 0 0 - 0 0 + 
Förmontage under drift 0 0 + 0 0 0 0 
Ej operatörskrävande + 0 - 0 + - + 
Felsäkerhet 0 0 0 0 + - + 
Icke avancerat idrifttagande + + 0 + - + - 
Tillämpningsbart till alla 
detaljer 0 + + + + 0 0 
Icke avancerad ombyggnation + + 0 + 0 + - 
Antal plus 5 4 3 5 6 5 6 
Antal nollor 3 6 3 4 2 2 2 
Antal minus 1 0 2 1 1 2 2 
Poäng 4 4 1 4 5 3 4 
Placering 2 2 5 2 1 4 2 
Fortsatt arbete? Kombinerad Kombinerad Nej Nej Ja Nej Nej 
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  Konceptkombinering #  

              
Kontinuerlig 

konturföljning med aktiv 
vision 

1 Kryss på stång - 
vertikalplacering 

Separata 
adapterdelar Centrumplacerat kryss Vertikalplacering   

              
Separata 

adapterdelar   Kontinuerlig 
konturföljning med aktiv 

vision 
2 Ingen 

fastspänning/GravitationDetaljspecifika vaggor Liggande i vagga Justerbara 
klackar - med 

robot   

              
Knektar i ytterfläns, 
självlåsande i hål   

Justerbara 
klackar - med 

robot 
3 Automatisk genom 

passiv vision Robotombyggnation Fasinstyrning  
Centrumplacerat kryss   

              
En komplett 
multifixtur 

Knektar i ytterfläns, 
självlåsande i hål   Komplett m. 

adapterring 4 Mekanisk genom 
styrstift Fasinstyrning  

Separata 
adapterdelar Centrumplacerat kryss   

              
Knektar i ytterfläns, 
självlåsande i hål   5 Separata 

adapterdelar 
Mekanisk genom 

styrstift Adapterringar Fasinstyrning  
Centrumplacerat kryss   
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