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I. Förord
Fixturer är en central del i möjliggörandet av massproduktion för många
produkter i samhället. De återfinns i produktionen av allt ifrån fordon till
färdigbyggda modulhus. Trots detta är kunskapen kring fältet bland ingenjörer
lågt. Vi hoppas att med vårt arbete upplysa dig som läsare om fixturer i allmänhet,
computer aided fixture design och framtidens verktyg.
Ett särskilt tack till Pontus Söderman och Michael Westergren på Prodtex för ert
stöd under projektet.
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II. Sammanfattning
Fixturer är en viktig del i tillverkningsindustrin. De möjliggör repeterbarhet och
höga toleranser för massproduktion. Fixturer är kostsamma att ta fram särskilt i
CAD-konstruktionen vilket är den del arbetet fokuserar på. I ett led att minska
kostnaden i samband med konstruktionen har Göteborgbaserade Prodtex utvecklat
en mjukvara för CATIA vilket förenklar många olika uppgifter och spar
konstruktören mycket tid. Prodtex gav oss i uppgift att visa tidsbesparingen
mellan att arbeta med och utan deras programvara.
För att producera ett bra resultat skapade vi en anpassad metod för uppgiften.
Metoden börjar med en studie i fixturkonstruktion och utbildning hos Prodtex. För
att simulera erfarna konstruktörer och få stabilare mätdata konstruerades fixturen
med båda metoder utan tidtagning till en början. Detta följdes sedan av repeterad
konstruktion i CATIA både med och utan Prodtex mjukvara. Resultatet av
tidtagningen under konstruktionen visade att för exakt samma arbete sparades
med mjukvaran 86% av arbetstiden från början till slut. Det finns
förbättringsmöjligheter för programvaran, men också fördelar vilka inte syns i
tidtagningen. Påverkan från den mänskliga felfaktorn minskar betydligt när
mjukvaran hanterar repetitiva arbetsuppgifter så som import, namngivning och
kontroll vilka mjukvaran sköter automatiskt.
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III. Abstract
Fixtures are an essential part of the manufacturing industry. They enable
repetability and high tolerances for mass production. Fixtures are expensive
especially the CAD-design which is the part this project focuses on. In a way to
reduce the cost of construction, Gothenburg-based Prodtex has developed a
software for CATIA, which simplifies many tasks and saves the designer a lot of
time. Prodtex gave us the task of finding the time saving between working with
and without their software.
In order to produce a good result, we created a customized method for the task.
The method begins with a study in fixture construction and education at Prodtex.
To simulate experienced designers and get more stable measurement data, the
fixture was constructed with both methods without timing at first. This was then
followed by repeated construction in CATIA both with and without Prodtex
software. The result of the timing during the construction showed that for the
exact same work, the software saved 86% of the working time from start to finish.
There are improvement possibilities for the software, but also benefits that are not
seen in the timing. Impact from the human error is significantly reduced when the
software manages repetitive tasks such as import, naming and verify, all of which
the software manages automatically.
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IV. Nomenklatur
Unit/Enhet

En enhet är en pelare på vilket en spännare och ett stöd sitter
monterad. En eller flera pins kan istället för att ha egna pelare vara
monterade på sidan. Enheter är kompletta delar av en fixtur.

Riser/Pelare

Pelare vilket monteras i gemensam fixturplatta. Pins och clamps
monteras på den.

Pin/Lokaliserande
tapp

Rund lokaliserande tapp vilka är monterade på tryckluftsställdon
vilka fästs till pelare.

Clamp/spännare

Arm aktiverad med ett tryckluftsställdon. En stödbit är monterad på
armen vilket trycker på ytan som stödjs underifrån av en annan
stödbit.

Fingerblock/stödbit

Stödbit där kontaktyta anpassats för bästa passform med produkten.

VEDOC

Dokument med unika namn vilka ska användas vid namngivning av
nya unika delar. Namnen kommer från en intern databas.

DRM

Design review meeting. Möte där fixturen går igenom en granskning
innan godkännande.

AMS/RMS

Agile manufacturing systems/Reconfigurable manufacturing systems

SE-verktyg

Simultaneous engineering. Verktyget vilket används vid konstruktion
av automatiska fixturer. Innehåller en rad olika funktioner vilka
förenklar eller helt automatiserar repetitiva uppgifter så som input,
konstruktion och verifiering.

VP-verktyg

Verifications of production. Har funktioner liknande de i SEverktyget. Används vid konstruktion av manuella fixturer. Se SEverktyg för beskrivning.
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INTRODUKTION

1. Introduktion
Fixturkonstruktion är en central del i tillverkande industri. Det tar mycket tid och
resurser att ta fram fixturer där stora delar av arbetet kan vara repetitivt. Metoder
och verktyg utvecklas av Prodtex vilka söker reducera tids och resursåtgången i
konstruktionsarbetet genom att automatisera repetitiva uppgifter. I samarbete med
Prodtex ska vi genomföra en metodstudie för fixturkonstruktion för att se och
mäta vilka fördelar nya verktyg och metoder har jämfört med traditionell
fixturkonstruktion. Fördelarna med lösningarna Prodtex leasar till sina kunder är
kända men det har inte gjorts någon studie på hur stor nyttan är och när de är som
mest användbara. Fixturers komplexitet beror på flera faktorer vilka tillsammans
ställer krav på fixturens geometri på ett unikt sätt. Ämnet som ska hållas, behovet
av tillgång till ämnet processen som ska utföras kräver kopplat till förutbestämda
fasthållningspunkter s.k. clamping points. Detta gör att varje fixtur blir unik i sin
utformning vilket är ett hinder för all sorts automatisering. I projektet kommer vi
gå igenom olika verktyg och arbetsmetoder vilka används idag. Metodstudien
kommer undersöka och jämföra traditionell fixturtillverkning och Prodtex SEapplication för fixturkonstruktion i CATIA V5. Vidare kommer resultaten
användas till att undersöka möjliga vidare metodförbättringar och nya verktyg
som kan underlätta konstruktörens arbete.

Bakgrund
Prodtex är ett Göteborgsbaserat företag med filialer i flera städer både inom och
utanför Sverige. Prodtex arbetar mot fordons-, off shore- och flygindustrin och har
ett pågående arbete med flera produktionsrelaterade utvecklingsområden
däribland 3D-visualisering, digital twin och fixturer. En stor del är att ta fram
mjukvaruverktyg till bland annat Dassault Systèmes CATIA vilka ska
effektivisera konstruktörens arbete. Behovet av dessa verktyg är ständigt ökande
eftersom det i dagens industrier pågår ett omfattande arbete med att rationalisera
konstruktionsprocessen med hjälp av olika metoder som marknadens olika CADsystem stödjer. Särskilt inom bilindustrin där konkurrensen är hög och tid till
marknaden pressas. Det kräver en stor förståelse och kunskap för att optimera
arbetet inom konstruktion av produktionsutrustning. Målet med verktygen Prodtex
utvecklar är att nå en ”one click solution” – hög automationsgrad i flertalet
arbetsmoment. Uppgifter gemensamma för många fixturer ska kunna tas hand om
av ett verktyg vilket behöver endast väldigt begränsad input från användaren för
att hantera repetitiva uppgifter. Verktygen använder sig av ett bibliotek av CADmodeller vilka är de verktyget kan använda. Verktygen är som mest effektiva när
en fixtur bygger till stor del på delar från detta standardbibliotek. När
komplexiteten på en fixtur ökar och fler problem behöver specialkonstruerade
lösningar går effektiviteten snabbt ned. Detta gör att Prodtex har svårigheter att
förmedla hur stor tidsbesparing deras mjukvaruverktyg kan ge. Ett eller flera
nyckeltal kopplade till konstruktionen med och utan mjukvaran skulle vara
användbart för förmedling av verktygens nytta.
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Syfte och mål
Syftet med projektet är att förstå samt utvärdera olika metoder och verktyg
kopplat till konstruktionstiden av automatiska svetsfixturer till bilindustrin.
Målet i projektet är att söka nyckeltal kopplade till fixturkonstruktionens olika
steg.
1.2.1. Problemdefinition
Prodtex har problem med att enkelt förmedla nyttan av deras SE-verktyg. Därför
behöver de mätetal för vilka tids- och resursbesparingar som kan göras vid
fixturkonstruktion med deras verktyg. De är också intresserade av ett perspektiv
utifrån på vad nästa steg i utvecklingen av verktyg och metoder skulle kunna vara.

Avgränsningar
•
•
•
•

Endast fixturkonstruktionssteget i CAD-miljö kommer undersökas.
Fixturerna kommer vara automatiska och inte använda sig av manuella
spännare.
Fixturerna vi modellerar kommer bara användas i akademiskt syfte.
På grund av tidsbrist konstrueras fixturerna för en avgränsad del av
arbetsstycket där 7 av 22 spänn- och lokaliseringspunkter används.

Individuella ansvarsområden/insatser I
examensarbetet
Gruppens medlemmar har varit delaktiga under projektets alla steg men
huvudansvar för vissa delar har delats upp på följande vis:
Christian: Huvudansvar för CAD konstruktion, datainsamling och analys
Wilhelm: Huvudansvar för rapportskrivning och dokumentformatering
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2. Teoretisk referensram
Fixturer
Fixturer är en central del i dagens tillverkningsindustri. De används till att
lokalisera, hålla och stödja ingående detaljer vid bearbetning, montering och
inspektion. Syftet är att kunna återupprepa samma uppspänning på ett enkelt sätt
för att möjliggöra masstillverkning. Det är främst vid masstillverkning fixturer
återfinns. Fixturer är väldigt användbara i all tillverkning oavsett produktionsnivå
men ifall det lönar sig skiljer sig mellan olika produkter; fixturer kräver betydande
resurser för att ta fram. Ett exempel på hur kostsamma de kan vara kommer från
Kang & Peng som nämner att mellan 10–20 % av ett tillverkningssystems kostnad
kan gå till fixturframtagning (Kang & Peng, 2009). Anledningarna till detta är
flera; mycket tid krävs för att konstruera dem, varje fixtur är unik och kan därför
inte massproduceras samt att stor erfarenhet krävs från konstruktörens sida. Rong
& Huang nämner att en konstruktör kan behöva så mycket som 10 års erfarenhet
för att kunna konstruera en fixtur av hög kvalité (Rong, et al., 2004). En annan
anledning till den höga kostnaden associerad till framtagning av fixturer är kravet
på höga toleranser kopplat till begränsningar av utformningen till följd av önskad
åtkomst för verktyg, maskiner och användare.
Fixturer kan delas upp i dedikerade eller flexibla fixturer. Flexibla fixturer är
modulära och kan efter att använts till en produkt byggas om och användas till en
annan produkt. En fördel med flexibla fixturer är att de kan reducera tidsåtgång
och kostnad av att konstruera, bygga och lagra dedikerade fixturer
(Venkataraman, 2015, p. 73). Kinematic kan användas vid uppbyggnaden för att
möjliggöra modalitet (Erdem, et al., 2017). Dedikerade fixturer är fixturer som
konstrueras för en specifik produkt. Dedikerade fixturer är inte modulära och kan
i lägre grad demonteras när produkten inte tillverkas längre. Dedikerade fixturer
har fördelar mot flexibla att de är lättare, mindre och exaktare (Motte, et al., 2016,
p. 1).

Svetsfixturer
Enligt (Wang, et al., 2010) skiljer sig en fixtur för svetsning från en fixtur för
bearbetning framförallt på följande sätt:
• Svetsfixturen ska fixera flera delar som sammanfogas
• Svetsfixturen har ofta inte lika stora krav på precision
• Spännkrafterna kan ofta vara lägre för en svetsfixtur
• Påverkan av höga temperaturer
När man konstruerar en svetsfixtur bör även följande omständigheter betraktas
(Wang, et al., 2010):
•
•
•

Den elektriska ledningsförmågan vid bågsvetsning
Värmeledningsförmåga och termisk expansion
Känsliga ledningar för el, luft eller hydraulik på dedikerade fixturer
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•

En viktig egenskap för svetsfixturer är att minska dimensionsvariation
genom att förhindra att arbetsstycket deformeras på grund av de höga
temperaturerna och inre spänningar.

Fixturer utvecklas enligt en generell metod:
I.
Lägesplanering
II.
Fixturplanering
III.
Konstruktion av fixtur
IV.
Verifiering
(Gameros, et al., 2017; Boyle, et al., 2011; Wang, et al., 2010)

Computer Aided Fixture Design
Det krävs mer än 10 års erfarenhet inom tillverkning för att konstruera en bra
fixtur enligt (Rong, et al., 2004, p. 96). Med nuvarande metoder är CAFD en
erfarenhetsbaserad, komplex och ad-hoc process (Kang, et al., 2007, p. 143;
Wang, et al., 2008, p. 848).
Enligt Wang, et al., har under 2000-talet väldigt få studier av CAFD-svetsfixturer
gjorts (Wang, et al., 2010).
Konstruktionsprocessen för fixturer kan delas upp i fyra huvuddelar enligt (Boyle,
et al., 2011; Gameros, et al., 2017; Wang, et al., 2010):
Lägesplanering; utifrån bearbetningssteg så bestäms ett antal lägen, där varje läge
för arbetsstycket kan användas för ett visst antal bearbetningar utan att behöva
ändra arbetsstyckets position manuellt. Huvuduppgiften i lägesplaneringen är att
hitta lägen där så många bearbetningssteg som möjligt kan utföras och resultatet
är de nödvändiga lägena och vilka ytor som används för fixering.
Fixturplanering; i fixturplaneringen tas olika krav för fixturen fram. Det kan till
exempel vara krav på toleranser, pris och användning. Resultatet från fixtur
planeringen är en layout med fixerings och fastlåsningspunkter (Ma, et al., 1999,
p. 171).
Konstruktion av fixtur; i detta steg görs en fullständig layout med ingående
basplatta samt fixerings- och låsningskomponenter. Konstruktionsanalyser för
deformering, kollisioner och toleranser genomförs (Motte, et al., 2016). Generellt
får detta steg inte lika mycket uppmärksamhet som Fixturplanering och
Verifiering (Boyle, et al., 2011, p. 7).
Verifiering; fixturkonstruktionen verifieras mot aktuella krav. Verifiering sker på
tolerans-, fixerings-, kostnads-, användbarhets- och kollisionsundvikningskrav.
Verktyg för framtagning av fixturer har förbättrats genom tiden. Särskilt med
introduktionen av datorstödd design av fixturer, CAFD, och datorstödd
fixturplanering, CAFP, har konstruktionstiden förkortats, flexibiliteten för
förändringar ökat och kostnader gått ned.
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Metodutveckling i fixturtillverkning
En ny utmaning i design och användningen av fixturer är ökande produktvariation
och kortare livscykler på produkterna i dagens marknad. Trenden går mot att söka
reducera tiden mellan produktutveckling och lansering ytterligare vilket är en
utmaning vid fixturtillverkning där utvecklingstiderna för enkla fixturer kan ligga
på 7 till 20 veckor (Förstmann, et al., 2017). En högre flexibilitet är också
eftersträvad. Att i allt senare utvecklingsfaser införa förändringar i produkter
vilket måste tas hänsyn till i fixturdesignen och annan produktionsrelaterad
utrustning vilket med pressade livscykler måste pågå till större del parallellt med
produktens framtagning.
Ett sätt att möta dessa nya krav på kortare utvecklingstider och krav på flexibilitet
är Agila utvecklingsmetoder; exempelvis Scrum. Scrum är förberett för hantering
av förändrade krav och önskemål genom feedback från prototyputprovning
jämfört med traditionella konstruktionsmetoder där krav och önskemål fastställs i
början av ett projekt med avsikt att bibehålla dem genom projektets gång. Målet är
en fixturframtagningsprocess som är bättre anpassad till sena förändringar
(Förstmann, et al., 2017). Agila metoder kommer från mjukvaruindustrin där
metoder som Stage-Gate fungerar sämre på grund av ett stort behov av flexibilitet.
Nu har det börjat komma till den tillverkande industrin där vi nu ser AMS och
RMS vilka baseras på den agila metoden (Erdem, et al., 2017). En Agil metod är
iterativ och arbetar mer mot ett mål än att förlita sig på hårda tekniska krav för att
vara mer flexibel.
Ett annat angreppssätt för att påskynda utvecklandet av fixturer i
förproduktionsstegen är automatisering av delar av arbetet med hjälp av
algoritmer för automatisering av återkommande uppgifter vilka upprepas på varje
fixtur och kan ta stora delar av utvecklingstiden i anspråk. Visionen för arbetet
med dessa algoritmer är att lösa stora delar av arbetet med ”ett klick” för att
snabbt kunna reagera på produktförändringar utan tidsförsening på grund av att
designen måste förändras (Förstmann, et al., 2017). Exempel på uppgifter
algoritmer kan underlätta är placering av stödpunkter, definition av spännare och
deras platser på arbetsstycket.

Kvalitativ och kvantitativ analys
Det som utmärker kvalitativa metoder är närhet mellan undersökaren och
undersökningsobjektet. Denna närhet underlättar för undersökaren att förstå
situationen. Undersökningen är flexibel och har ett brett perspektiv vilket ger en
helhetsbild på det undersökta (Bibik, et al., 2003, p. 10). En kvantitativ
undersökning kan beskrivas som att ge svar på en fråga med hjälp av numeriska
data och matematiska analysmetoder (Aliaga, et al., 2002 se Muijs, 2004, p. 1).
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3. Metod
Metodflöde
1
2
4
5
6
7
8
9

• Litteraturstudie
• Inledande Prodtex besök

• Bestäma mätpunkter

• Manuell konstruktion av automatisk fixtur
• Parallella veckovisa besök hos Prodtex

• Insamling av data.
• Dokumentering av modifierade områden

• Introduktion till SE-verktyg
• Konstruktion med SE-verktyg

• Insamling av data.
• Dokumentering av modifierade områden

• Tidsanalys av insamlad data.
• Diskussion om modiferade områden.

• Resultatjämförelse med grupp William och Alexander
• Metodförbättring
• Framtida utvecklingsmöjligheter

Litteraturstudie
En litteraturstudie av vetenskapliga artiklar och branschlitteratur gjordes. För att
hitta relevant litteratur användes Halmstad Högskolas biblioteksportal. Sökorden
var bland annat: fixture, design, method, development, efficiency. Även tidigare
kurslitteratur i tillverkningsteknik undersöktes för relevant information om ämnet.

Mätpunkter
För studien giltiga och tillförlitliga mätpunkter bestämdes. För att kunna göra en
analys av de olika metoderna behövdes mätpunkter vilka var jämförbara mellan
de olika metoderna. Dessa bestämdes med kunskap från besöken hos Prodtex och
utefter vilka delar SE-verktyget används till. Ett möte med Prodtex följde för att
säkerställa att tillvägagångsättet är giltig och tillförlitligt.
Tidsåtgång valdes som mätvariabel. Detta för att kostnaden för fixturkonstruktion
är till stor del är konstruktörens lön och vad vi försöker utvärdera är nyttan med
SE-verktyg.

6

METOD

Besök på Prodtex
Ett inledande besök på Prodtex genomfördes för informationsinsamling om
fixturkonstruktion. Besöket skedde på Prodtex lokaler i Göteborg den 19/3.
Prodtex delade ut ett standardbibliotek med komponenter, CAD-modell av vänster
sidokarosspanel med A- och B-pelare och en tillhörande fixtur. Ett besök per
vecka genomfördes veckorna 13–15 med utbildning i fixturkonstruktion.
Utbildningen innefattade fixturkonstruktion manuellt och med SE-verktyget.

Jämförelse och metodutveckling
Data och dokumenterade modifierade områden från konstruktionsfaserna
undersöks. Resultatet av jämförelsen diskuterades sedan för att dra slutsatser om
faktorer vilka påverkar tiden det tar att konstruera en fixtur. Målet med
undersökningen var att hitta faktorer vilka påverkar konstruktionstiden negativt
oberoende av vilket metod som används och vilka som är beroende.
Resultaten jämfördes med grupp Alexander & William i en gruppdiskussion.
Likheter noterades från insamlade data, nyckeltal och slutsatser. Gruppdiskussion
(Fokusgrupp), en kvalitativ analysmetod som användes för att analysera resultat
och erfarenheter. Gruppdiskussionen hade en avsatt diskussionsledare som
dirigerade diskussionen till förbestämda fokusområden. Utifrån detta genomfördes
en undersökning av möjliga områden där metodförbättring med nya SE-verktyg är
intressanta. Framtida utvecklingsmöjligheter/visioner för verktyg och metoder
vilka har stor nyttopotential beskrevs.
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4. Resultat
Konstruktion av fixtur
Fixturkonstruktionen skedde i två omgångar men en inledande konstruktion utan
tidtagning i varje omgång. Konstruktionen utan tidtagning gjordes för att simulera
erfarna konstruktörer och för att ha samma förutsättningar inför tidtagningen i
båda omgångar. I första omgången användes inga hjälpmedel utöver vad CATIA
redan har integrerat och ett standardbibliotek. Detta för att ge en baseline för
tidsåtgången. I andra omgången återupprepades konstruktionen men med SEverktyg vilket förenklar många steg i konstruktionen.
Det finns även flera krav och riktlinjer som ska följas vilka finns beskrivna i
bilaga 1.
Konstruktionens olika steg:
1. Input
1.1. Skapa och namnge (VEDOC) huvudprodukten (Work_model) i Catia och
lägga till komponenter (components) för de olika typerna av
referensgeometri: bildelar (carparts), spännpunkter (clamps), svetspunkter
(weldspots geo och respots) och punktsvetstänger (weld guns). Importera
bildelarna som ska fixeras. Skapa och namnge (VEDOC) produkt
(product) ”fixtur”.
1.2. Skapa och placera basplatta i produkten ”fixtur”.
1.3. Importera spännpunkter. Spännpunkterna används som referens för
placeringen av enheter och enheternas spännare.
1.4. Importera svetspunkter.
1.5. Placera ut punktsvetstänger på svetspunkterna. Detta för att säkra åtkomst
genom att använda dem som referens när man konstruerar enheterna.
2. Konstruktion av enheter
2.1. Import av enhetens ingående delar från standardbibliotek.
2.2. Placera ut delarna och sätta samman dem. Modifikation på standarddelar
och/eller konstruktion av nya delar vid behov.
2.3. Namngivning av modifierade och nya unika delar med VEDOC.
2.4. Modifiera fingerblocks för att passa ytan. Först används "split" mot ytan
och sedan "chamfer" på kanterna. I beskrivningen för parterna för
fingerblocks och pins ska det stå S_FB, S_CL eller S_PIN för fasta
fingerblocks, fingerblocks som sitter på clampen respektive pins.
3. Export
3.1. Inför DRM-mötet kontrolleras olika punkter. Stödbitarnas kontakt med
arbetsstycket och lokaliseringstapparnas centrering kontrolleras.
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Manuell konstruktion
1. Input
1.1. Gå till dokumentet C:\Program
Files\Catia\R26\win_b64\code\command\GSD_PointSplineLoftFromExc
el.xls
Lägg in koordinaterna i dokumentet.
Kör makrot i dokumentet för att importera in punkterna i en ny part
1.2. Upprepa denna metod för import av svetspunkter.
2. Konstruktion av enheter
2.1. Hämta in delar med insert component. Copy och paste special (break link)
på delar som ska modifieras. Mallen får inte redigeras.
2.2. När delarna är importerade flytta och modifiera dessa tills enheten är
färdig.
2.3. Varje unik del ska namnges unikt med VEDOC.
3. Export
3.1. Stödbitar kontrolleras var för sig med ”compute clash” och
lokaliseringstappar med ”measure between” i CATIA.

Konstruktion med SE-verktyg
1. Input
1.1. Välj funktionen ”skapa Work_model”. Namn (VEDOC) anges i
dialogruta. Komponenter för spännpunkter, bildelar och svets läggs till
manuellt.
1.2. Öppna dokumentet med koordinater för spännpunkter. Välj funktionen
import process points. Punkterna importeras till den öppna assemblyn.
Klipp ut och klistra in "frames of interest" i komponenten clamping.
1.3. Återupprepa steg 3 för importering av svetspunkter. Klipp ut och klistra
in "frames of interest" i komponenten weld.
1.4. Importera weld gun. Välj funktionen multi-copy. Markera weld gun i
trädet och markera sedan "frames of interest" i weld-komponenten.
Verktyget kopierar nu in en weld gun på varje frame.
2. Konstruktion av enheter
2.1. SE-verktyget importerar alla delar till en standardenhet automatiskt. Välj i
dialogrutan vilken typ av enhet som önskas. Markera sedan spännpunkt
eller lokaliseringspunkt beroende på vilken enhet du tänker placera.
Delarna importeras.
2.2. SE-verktyget placerar delarna och tillåter viss modifikation. Behövs större
modifikation görs det manuellt. Enklare modifiering av enheten så som
höjd, överhäng, rotation, typ av arm, med flera görs i dialogrutan.
Exempelvis andra pins byts ut genom ”replace component”. Behövs
vidare modifikation görs detta genom att modifiera sketchen på vald del.
2.3. SE-verktyget namnger automatiskt vid import från det aktiva VEDOCdokumentet.
2.4. Verktyget hämtar namn från VEDOC automatiskt.
2.5. Split och chamfer på fingerblocks görs manuellt. SE-verktyget har en
funktion som skriver S_FB, S_CL eller S_PIN i beskrivningen för
fingerblocks, clamps respektive pins.
3. Export
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3.1. “Check collision app data” i SE-verktyget kontrollerar alla stödbitar,
klämpunkter och lokaliseringstappar parallellt.

Datainsamling
En kvalitativ insamling av data från konstruktionen genomfördes. Data som
samlades in var: konstruktionstid totalt och olika steg. Data samlades i ett Excelldokument för senare användning vid analysering.
Tidtagning gjordes på följande mätpunkter:
1. Input
1.1. Work model
1.2. Spännpunkter
1.3. Svetspunkter Geo
1.4. Punktsvetstänger Geo
2. Konstruktion
2.1. Import
2.2. Konstruktion
2.3. Namngivning
3. Export
3.1. Kontroll av stödbitar och lokaliseringstappar
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Enheters placering och utformning

Figur 4.1 Området kring b-stålpe där fixturen byggdes kring. Fixturen har 6
enheter och konstruerades 4 gånger per metod.
4.5.1. Enhet 1 (Clamp 1)
Enkel spännarenhet. Inga
modifikationer på standarddelar
behövdes utöver justering av pelarens
höjd vilket behöver göras på alla
enheter.

Figur 4.2 enhet 1 centrerad spännare
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4.5.2. Enhet 2 (Clamp 2 + Pin 1)
Enheten kombinerar en pin med en spännare.
Ett vinkeljärn kopplar samman pin enheten
med pelare. Fingerblockets position är
modifierad för att den ska kunna vara roterad
90 grader. Detta kräver mycket modifiering
av pelaren eftersom ingen standarddel ser ut
på detta viset.
1) Roterat hålmönster för fingerblock.
Kräver flytt av hålen. I SE-verktyget
arbetar med partens parametrar och
förändrar hålmönstret automatisk vid val
av ny spännarm.
2) Förlängd jaw. En parameter finns för att
snabbt förändra detta mått. SE-verktyget
upptäcker parametern och tillåter
förändring via knappar.
3) Planfräsning av monteringsytan på pelare
för vinkeljärn. Modifiering av
vinkeljärnets tjocklek. Denna
modifikation utförs på samma vis
oberoende av metod.

Figur 4.3 enhet 2 sidoförskjuten
spännare med påbyggd
lokaliseringstapp

4.5.3. Enhet 3 (Clamp 4) och 5
(Clamp 5)
Enhet 3 och 5 behöver en off-center
spännarm för att få tillräckligt avstånd till
arbetsstycket. En off-center spännarm medför
förändringar till fingerblockstödet.
1) Roterat hålmönster för fingerblock.
2) Förlängd jaw

Figur 4.4 enhet 3 sidoförskjuten
spännare
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4.5.4. Enhet 4 (Pin 2)
Enkel pin unit bestående av endast
omodifierade standarddelar.

Figur 4.5 enhet 4
lokaliseringtapp
4.5.5. Enhet 6 (Clamp 3)
Enheter 6 tar längst tid eftersom få
standarddelar kan användas omodifierade.
1) Ny unik del vilket roterar
fingerblocket 90 grader.
2) Stor modifiering av pelare med ny
utformning så att spännaren kan
monteras på sidan.
3) Nytt läge för fingerblockstöd. Hål för
montering och planfräsning av
monteringsytan.
Med SE-verktyget skapas istället en
ytterligare spännare på andra sidan pelaren
och håller fingerblocketstödet.
Figur 4.6 enhet 6 horisontell
spännare
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Datainsamling
Manuellt

SEverktyg
Medel

Medel

Sparad
Tid

Procent

Tid [tt:mm:ss]

%

Input:
Totalt:

00:13:02

00:03:48

00:09:14

71%

00:12:00

00:00:23

00:11:37

97%

00:40:15

00:13:28

00:26:48

67%

00:15:55

00:00:40

00:15:15

96%

00:12:28

00:00:45

00:11:43

94%

00:14:35

00:00:28

00:14:07

97%

00:48:43

00:02:15

00:46:28

95%

00:02:22

00:01:03

00:01:19

56%

Enhet 1 (Clamp 1)
Totalt:
Enhet 2 (Clamp 2 + Pin 1)
Totalt:
Enhet 3 (Clamp 4)
Totalt:
Enhet 4 (Pin 2)
Totalt:
Enhet 5 (Clamp 5)
Totalt:
Enhet 6 (Clamp 3)
Totalt:
Fingerblock/pin beskrivning
Totalt:
Export DRM
Fingerblock/pin kontroll

00:02:27

00:00:10

00:02:17

93%

Summa totalt:

02:41:46

00:22:58

02:18:48

86%

Tabell 4.1 kort summering av data. Se bilaga 2 för komplett data.
Procentsatsen är andel av tid från manuell konstruktion som sparats in. I tabellen
framgår det att samma arbete går att utföra med SE-verktyg i genomsnitt på 15%
av tiden det skulle ta med manuell metod.
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Analys av insamlade data
I den kompletta data ser vi att de stora tidsbesparing görs i främst i själva
konstruktionen av enklare enheter. Se stapeldiagrammet i bilaga 3 för en bättre
överblick.
Input
Sparade främst tid på import av spännpunkter (77%) och utplacering av
punktsvetstångar (85%). Genomsnittet totalt för steget var 61%.
Konstruktion av enheter
Generellt mycket hög tidsbesparing. SE-verktyget importerar och namnger
enheten på ett ögonblick. Konfigurering av enheter med SE-verktyget ger
omedelbara resultat. Först när en modifikation behöver göras vilket är utanför SEverktygets funktioner ser vi en försämring av tidsbesparingen.
Stödbitar och lokaliseringstappar
Att lägga till beskrivning till stödbitar och lokaliseringstappar finns som funktion i
SE-verktyget och går därför på cirka halva tiden (56%) jämfört med att manuellt
infoga beskrivningar.
Export DRM
SE-verktyget har en funktion som gör en kontroll att alla stödbitar ligger mot
arbetsstyckets yta och att lokaliseringstappar ligger centrat i hålen. Detta sker på
ett ögonblick att jämföra med en manuell kontroll i CATIA med ”check
collision”-verktyget för stödbitar och mätlinjalen för tapparna.
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5. Diskussion
Resultatgranskning
Vid import av spännpunkter, svetspunkter och tillhörande punktsvetstångar sparas
väldigt mycket tid tack vare SE-verktygets makron. Tidsåtgången är relativt
konstant med SE-verktyget oavsett hur stor importen är. Med manuell utplacering
av punktsvetstångar ökar tidsåtgången helt linjärt med antalet svetspunkter. I vårt
fall hade vi 11 stycken punkter vilket är ett lågt antal och ger inte den dramatiska
skillnaden som hade synts med ett större antal punkter.
Enhet 2
Lokaliseringstappen monteras på spännarens pelare för att det är ont om plats för
två pelare. Enheten kräver en del manuell modifiering även med SE-verktyget.
Men SE-verktyget underlättar ändå konstruktionen avsevärt genom importen av
alla delar samt placering som sker på ett ögonblick så med verktyget är det nästan
bara den manuella modifieringen som tar tid.
Enhet 6
Den enhet som tog absolut längst tid att konstruera manuellt. Många olika
modifieringar gjorde att tiden sprang iväg. Varför det ändå gick så snabbt med
SE-verktyget var för att verktyget har en färdig konfiguration bestående endast av
standarddelar undvek och därför alla modifieringar. Med den kunskapen skulle
eventuellt en förbättrad tid kunnat presteras manuellt. Givetvis inte så snabb som
SE-verktygets med tanke på en mer omfattande import men troligtvis bättre än
den vi redovisat.
Övrigt
En stor fördel med SE-verktyget vilket inte framgår i vårt resultat är den
mänskliga felfaktorn. Många av uppgifterna som SE-verktyget tar hand om är
mycket repetitiva och har betydande felmöjlighet.
Namngivning av unika delar sker genom att ett unikt nummer stryks från
VEDOC-dokumentet och numret ersätter delens namn. En konstruktör som gör
detta manuellt kan missa att bocka av ett nummer och därför använda det på mer
än en del.
Vid manuell infogning av beskrivning på alla stödbitar och lokaliseringstappar är
det lätt att missa någon av delarna. När beskrivningen infogas med verktyget så
går det inte bara snabbare, du får dessutom en visuell bekräftelse på varje del
genom att den färglägger den beroende på vilken typ det är samtidigt. Fasta
stödbitar blir rosa, stödbitar på spännarmar blir röda och lokaliseringstappar gula.
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Metoddiskussion
Vår metod inriktar sig enbart på konstruktionssteget av fixturen. Det finns fler
steg både före och efter själva konstruktionen. Exempelvis läges- och
fixturplanering före och efter ska omfattande dokumentering och framtagning av
ritningsunderlag göras vilket SE-verktyget har få hjälpmedel för. Alltså i isolation
sparas 86% av tiden det tar att konstruera en fixtur men om vi ser på helheten där
även dokumentering ingår blir siffran inte densamma.
Att hitta rätt lösningar på hur enheter ska konstrueras styrs till stor del av
konstruktörens erfarenhet. (Rong, et al., 2004) nämner exempelvis att det kan
behövas så mycket som 10 års erfarenhet innan en konstruktör är fullärd. Vi
försökte simulera en god kunskapsnivå genom att bestämma hur enheterna skulle
konstrueras i förväg för att inte lägga tid på att komma på en bra lösning. Detta
gör tiderna för konstruktionen bättre för båda metoder och gör den mer internt
jämförbar eftersom första gången en enhet konstrueras hade tagit betydligt längre
tid än nästkommande gånger.

Förbättringar
Excelfilen med koordinater för spännare och lokaliseringstappar behöver en bättre
indelning. För att få en korrekt import med SE-verktyget måste en rad med namn
läggas till för gruppindelning av punkter. Detta bör ske i ett tidigare steg när
underlaget tas fram i fixturplaneringen. Resultatet blir en namngiven ”frame of
interest” för varje typ av punkt: spännpunkt och lokaliseringspunkt. Om denna
indelningen görs skulle även svetspunkter kunna samlas i samma dokument.
I SE-verktyget finns flera olika varianter på enheter. Enheterna representeras av
små bilder utan någon form av förklaring av deras olika funktioner och
användningsområden. Bilderna kan inte bli större eftersom fönsterstorleken ska
hållas nere. En bättre överblick på de olika enheterna i SE-verktyget i form av
flytande förklarande texter när muspekaren vilar över en av bilderna.
Nya funktioner för att enkelt hantera vanligt förekommande modifieringar läggs
in i SE-verktyget kontinuerligt. Det är nästan alltid två lokaliseringspunkter på
varje ingående del utöver alla spännpunkter. Vi anser därför att man borde
undersöka det är möjligt att göra en färdig funktion för att importera en gemensam
enhet för både en spänn och lokaliseringspunkt. Detta eftersom spännpunkter
generellt är mer utspridda men lokaliseringspunkter är ofta intill en eller flera
spännpunkter.

Jämförelser med projektgrupp Alexander Aldegård
och William Gapinski
För momenten där VP- och SE-applikationen har funktionalitet för förkortas
tidsåtgången med 80–90%. I båda fallen är de dem mest repetitiva uppgifterna
som nästintill automatiseras med de båda applikationerna; input och
kontroll/DRM. Mer specifikt för de olika applikationerna var borrning och
planfräsning av monteringsytor för VP och utplacering av enheter för SE-

17

DISKUSSION

verktyget. Generellt går det att se en bättre repeterbarhet i arbetstiderna vid de
moment där applikationen accelererar arbetet.
Själva konstruktionen av manuella fixturer skiljer sig markant från automatiska
fixturer. I manuella fixturer är det ofta färre enheter vilka har flera spännare och
lokaliseringstappar. De är sedan sammankopplade med brackets ”plattor” vilka är
helt unika och görs manuellt utan hjälp av VP-applikationen.
Utformningen av brackets tog mycket tid i anspråk för Alexander och William
som inte hade någon hjälp av sin VP-applikation för att accelerera processen.
Detta är i stor kontrast till konstruktionen av automatisk fixtur med SEapplikationen. En enkel enhet kan sättas ut och justeras in på bara 20 sekunder
vilket sparar in över 90% av arbetstiden.
Om tiden från input till DRM skulle läggas ihop för William och Alexander och
jämföras med eller utan VP-applikationen skulle endast 12% av den totala
arbetstiden sparas in eftersom lejonparten av arbetstiden går åt till att utforma
brackets. Detta att jämföra med SE-applikationen vilket sparar in 86% av den
totala arbetstiden vilket visar hur lite manuellt arbete som behöver utföras.
Vi drar en gemensam slutsats att med övning går det att bli snabbare vid manuell
konstruktion och det är då en erfaren konstruktör gör störst skillnad. När vi har
med VP- men främst SE-applikationen behövs utöver grundkunskaper en
betydligt lägre kunskapsnivå för att göra ett snabbt arbete, särskilt på en enklare
nivå. Komplicerade arbetsstycken tar lång tid oavsett om det är prototyp- eller
automatiska fixturer så fort ett problem dyker upp vilket är utanför kapaciteten
hos applikationerna att hantera och då gör den individuelle konstruktörens
arbetserfarenhet störst skillnad.

Kritisk granskning
Etiskt och Moraliskt
SE-verktyget förkortar tiden det tar att konstruera fixtur. Den tar hand om
uppgifter vilka är repetitiva och lämnar mer tid åt konstruktören att arbeta med
utmaningarna vilka är unika från fall till fall och därför inte något SE-verktyget
kan underlätta.
Verktyget ger en begränsad modifiering av enhetens parametrar men mer
omfattande justering lämnas över till konstruktören. Risken med framtida
kraftfullare versioner av den här mjukvarutypen där fler funktioner automatiserats
är att konstruktörers skicklighet minskar eftersom de använder färre funktioner
och förkunskapskraven är lägre.
Verktyget är förbihållet de som kan betala för licensen. För en större spridning
och samhällsnytta skulle programmet kunna vara open source och fritt tillgängligt.
Det skulle dock gå på tvärs med Prodtex affärsidé.
Socialt
Fixturkonstruktion blir mer tillgängligt med SE-verktyget. En ny konstruktör kan
vara mycket effektiv trots sin begränsade erfarenhet. Eftersom SE-verktyget tar
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hand om så många arbetsuppgifter maskeras konstruktörens erfarenhet. Det gör
det enklare att integrera en ny konstruktör eftersom denne kan använda SEverktyget och lämna mer komplicerade enheter åt en mer erfaren
konstruktörskollega. Även arbetsmiljön blir bättre i och med att repetitiva
uppgifter minskar.
Ekonomiskt
Verktyget hör till samtiden där fler uppgifter automatiseras för snabbare
utförande, jämnare repetition och felsäkring likt poka yoke. Hade arbetskraft varit
billigare och mer tillgänglig skulle verktyget ha svårare att rättfärdiga i och med
dess licensieringskostnader för en användare. Men med en arbetsmarknad där rätt
arbetskraft blir allt svårare att hitta ger SE-verktyget ett sätt att effektivisera den
nuvarande personalen för att få ut så mycket nyttotid som möjligt.
Utfört arbete och resultat
Resultatet av tidsstudien i rapporten måste ses med den låga svårighetsgraden på
fixturen i åtanke. Enklare fixtur med många standardenheter kommer
oundvikligen snedvrida resultatet till SE-verktygets fördel. En mer komplicerad
fixtur där de flesta enheter är unika jämfört med standardenheterna som SEverktyget kan skapa kommer inte se lika stor nytta av SE-verktyget i själva
konstruktionen av enheter. Däremot kommer input och export vara oförändrade
och där är SE-verktyget särskilt användbart ju mer omfattande fixturen är.
Förmågor
Gruppen identifierade tidigt ett behov av förbättrad kunskap och kompetens inom
fixturkonstruktion för att kunna ge ett bra resultat. Gruppen har under arbetets
gång förbättrat sina förmågor kring fixturkonstruktion i CATIA genom workshops
med Prodtex.

6. Slutsatser
SE-verktyg ger stora fördelar i konstruktionsfasen av automatiska fixturer.
Särskilt enklare enheter går avsevärt snabbare att färdigställa. I det fallet vi
undersökte och med vår referensram sparades totalt under hela konstruktionsfasen
när SE-verktyget användes 86% av tidsåtgången.
Vi kom även fram till att det finns områden där verktyg och metod kan bli bättre.
Inputdata kan formateras med bättre uppdelning av olika sorters punkter. SEverktyget kan få fler funktioner däribland förbättrad information om olika
funktioners användningsområden och fler sorters enheter.
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BILAGA 1

8. Bilaga 1
Riktlinjer från Prodtex på fixturkonstruktion av automatiska fixturer
•

•

•

•

Lokaliserande tappar
o Under properties -> description ska det stå S_PIN.
o Ska passera hålet drygt 4mm med den största diametern.
o Ska alltid vara shimsad rakt i 2 riktningar (x,y) för att trimma
hålpassning.
Pelare
o Extra pelare ska undvikas om möjligt för att hålla nere
tillverkningskostnaden.
o Ytor vilka shims monteras mot ska vara planfrästa.
Stödbitar
o (För stödbit monterad på klämma) Under properties -> description
ska det stå S_CL.
o (För fastmonterad stödbit) Under properties -> description ska det
stå S_FB.
o Ska vara split mot produktens yta.
o Ska vara shimsad i stödriktningen.
o Ska ha ett avstånd på >2 mm till kant eller krökning av ytan.
 Om detta inte går att uppfylla genom placering ska
stödbiten modifieras.
o Stödytan får vara kapad maximalt 45 grader.
o Om stödytan har en vinkel större än 45 grader mot stödriktningen
ska stödbiten byta shimsriktning.
o Punkten där stödbiten ska stödja ska vara inom stödbiten stödyta.
Övrigt
o Åtkomst ska säkras till skruvhuvuden och muttrar.
o >10 mm mellanrum mellan enhet och punktsvetstång.
o Alla enheter måste vara inom fixturplattan.
o Ytor på vilka shims monteras ska vara planfrästa.
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9. Bilaga 2

Manuellt
Tid [tt:mm:ss]

SE-verktyg
Tid [tt:mm:ss]

00:04:30
00:04:50
00:01:20
0:10:40

00:02:10
00:02:20
00:01:20
00:08:10
0:14:00

00:03:40
00:30:40
00:02:00
0:36:20

00:03:00
00:04:10
00:01:20
0:08:30

00:01:50
00:01:30
00:01:10
00:06:50
0:11:20

00:02:50
00:06:30
00:01:00
0:10:20

00:02:40
00:08:00
00:01:30
0:12:10

00:03:20
00:29:20
00:01:50
0:34:30

00:02:50
00:04:10
00:01:20
0:08:20

00:02:00
00:01:40
00:01:10
00:06:40
0:11:30

00:03:50
00:08:30
00:03:50
0:16:10

00:04:20
00:17:00
00:01:30
0:22:50

00:05:20
00:39:50
00:03:40
0:48:50

00:05:20
00:11:30
00:03:40
0:20:30

00:02:20
00:03:10
00:03:00
00:06:50
0:15:20

00:03:13
00:10:15
00:01:30
00:14:35

00:03:15
00:07:28
00:01:45
00:12:28

00:03:30
00:10:57
00:01:27
00:15:55

00:04:03
00:33:35
00:02:38
00:40:15

00:03:55
00:06:10
00:01:55
00:12:00

00:02:05
00:02:10
00:01:40
00:07:07
00:13:02

00:02:30

00:00:20

00:00:40

00:00:50

00:13:50

00:00:20

00:01:20
00:00:40
00:00:40
00:01:00
0:03:40

00:01:00
0:01:00

00:02:10

00:00:30

00:00:50

00:00:40

00:14:10

00:00:20

00:01:30
00:00:30
00:00:50
00:01:00
0:03:50

00:00:10

00:01:00
0:01:00

00:02:00

00:00:30

00:00:50

00:00:40

00:12:50

00:00:20

00:01:30
00:00:30
00:00:40
00:01:10
0:03:50

00:22:50

00:00:10

00:01:20
0:01:20

00:02:20

00:00:30

00:00:40

00:00:30

00:13:00

00:00:30

00:02:00
00:00:20
00:00:30
00:01:00
0:03:50

00:22:57

00:00:10

00:01:03
00:01:03

00:02:15

00:00:28

00:00:45

00:00:40

00:13:28

00:00:23

00:01:35
00:00:30
00:00:40
00:01:03
00:03:48

02:18:50

00:02:17

00:01:20
00:01:20

00:46:28

00:14:07

00:11:43

00:15:15

00:26:48

00:11:37

00:00:30
00:01:40
00:01:00
00:06:05
00:09:15

86%

93%

56%
56%

95%

97%

94%

96%

67%

97%

24%
77%
60%
85%
71%

%

00:03:50
00:34:30
00:03:00
0:41:20
00:03:20
00:08:40
00:01:20
0:13:20

00:02:50
00:03:40
00:08:20
00:14:20
00:01:40 :00:01:20
0:12:50
0:18:00

00:03:13
00:43:32
00:01:58
00:48:43

00:00:50
0:00:50

00:00:10

00:22:10

Sparad Tid

00:03:40
00:10:10
00:01:30
0:15:20
00:03:00
00:06:40
00:01:00
0:10:40

00:03:10
01:08:00
00:02:20
1:13:30

00:02:22
00:02:22

00:00:10

00:23:40

Medel:

00:03:20
00:08:10
00:01:10
0:12:40

00:03:00
00:08:40
00:01:20
0:13:00

00:03:00
00:32:50
00:01:40
0:37:30

00:02:20
0:02:20

00:02:27

00:23:10

Wilhelm
Sundström

00:03:20
00:09:40
00:01:30
0:14:30

00:03:10
00:36:20
00:01:50
0:41:20

00:02:20
0:02:20

00:02:40

02:41:47

Christian Sjunesson

00:03:30
00:37:00
00:02:00
0:42:30

00:02:20
0:02:20

00:02:20

03:40:10

Medel:

00:02:30
0:02:30

00:02:20

02:11:50

Wilhelm
Sundström

00:02:30

02:19:10

Christian Sjunesson

Input:
Work_Model
Clamping spots
Weldspots Geo
Weld guns Geo (11st)
Totalt:
Unit 01 (Clamp 1)
Import
Konstruktion
Namngivning
Totalt:
Unit 02 (Clamp 2 + Pin 1)
Import
Konstruktion
Namngivning
Totalt:
Unit 03 (Clamp 4)
Import
Konstruktion
Namngivning
Totalt:
Unit 04 (Pin 2)
Import
Konstruktion
Namngivning
Totalt:
Unit 5 (Clamp 5)
Import
Konstruktion
Namngivning
Totalt:
Unit 6 (Clamp 3)
Import
Konstruktion
Namngivning
Totalt:
Fingerblock och pins
Fingerblock/pin beskrivning
Totalt:
Export DRM
Fingerblock/pin kontroll
02:36:00

Steg:

Summa totalt:

BILAGA 3

10. Bilaga 3
Konstruktionstid
00:50:00
00:45:00
00:40:00
00:35:00
00:30:00
00:25:00
00:20:00
00:15:00
00:10:00
00:05:00
00:00:00

Manuellt
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SE-verktyg

Christian Sjunesson
Wilhelm Sundström

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

