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Sammanfattning 
Saab AB levererar lösningar, produkter och tjänster inom militärt försvar och civil 
säkerhet. Affärsområdet Aeronautics producerar förutom det militära stridsflygsystemet 
Gripen även komponenter till civila flygplan, dels sina egna men även andra 
flygplansproducenter som Airbus och Boeing. 

Projektets mål är att utveckla ett multifunktionellt robotgripdon för att undersöka 
automationsmöjligheter kring uppläggning av kolfiberskikt på ett plant underlag, en 
uppläggning som idag sker för hand. Processen som önskas automatiseras innefattar 
tillskärning av skikt, förflyttning från skärbord och placering på uppläggningsmall samt 
borttagning av skiktets skyddspapper.  
En systematisk konceptutvecklingsmodell har använts som grund för 
produktutvecklingsprocessen. Modellen har bestått av problemgranskning, undersöka 
”state of the art”, upprättande av konstruktionskriterielista, nedbrytning av 
huvudproblemet i delproblem och framtagning av lösningar på delproblemen. 
Lösningarna har sedan kombinerats ihop till koncept. De genererade koncepten har 
utvärderats och en funktionsprototyp av det vinnande konceptet har konstruerats och 
testats på en robot. 

Prototypen är uppbyggd av aluminiumprofiler och kolfiberskikten hanteras med hjälp av 
vakuumsugkoppar vilkas placering anpassats efter skiktens form. Det beslutades att 
tillskärningen av skikten inte borde integreras i gripdonet utan lämpligast utförs av en 
programmerbar skärmaskin. Borttagningen av skyddspappret sker sedan i tre steg. 

 
edan placeras skiktet på 

mallen  och  kompakteras  genom  att  en  roller  jämnar  ut  eventuella  ojämnheter  och  får  
skiktet att fästa bättre mot underlaget. Därefter lyfter en sugkopp upp skyddspappret i 
det hörn som behandlats och en klo griper tag i det upplyfta hörnet varpå pappret 
avlägsnas. 

Slutsatsen är att automation av uppläggningen med hjälp av en robot är möjlig. Som 
fortsättning på detta projekt föreslås att en testcell byggs där automatisk uppläggning av 
hela processen kan testas. 
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Abstract 
Saab AB delivers solutions, products and services in military defence and civil security. 
In addition to the military aircraft system Gripen, the business area of Aeronautics also 
produces components for civil aircraft. Customers include Airbus and Boeing. 
The  aim  of  the  project  is  to  design  a  multifunctional  robot  end-effector  in  order  to  
investigate whether the degree of automation in the layup of a composite component 
can be increased. The layup is today a predominantly manual process. In the targeted 
production step, the pre-impregnated carbon fiber are cut into plies at a cutting table and 
accurately placed on a layup template. In this step, the backing paper attached to one 
side of the ply also has to be removed. 
A systematic model has been used as a foundation of the development process. The 
model has consisted of problem definition, a “state of the art” study, defining a design 
specification, and a functionality analysis. Results from the functionality analysis have 
then been combined into concepts and evaluated. Finally a prototype based on the 
winning concept has been built and tested on an actual robot. 

The prototype’s structure is based on aluminum profiles. The carbon fiber plies are 
handled with vacuum cups whose placing has been adjusted to fit the geometries of all 
plies. The step where plies are cut was excluded from the multifunctional end-effector 
since an automated cutting machine, which is already in use, was considered a more 
viable option at this stage. Removal of the backing paper is done in three steps.  

 
 

Then the ply is placed on a lay-up template and compacted by a roller to remove any 
unevenness and to attach the ply better to the surface. Finally, a vacuum cup lifts the 
previously treated corner of the backing paper and a mechanical claw secures the grip 
whereupon the paper is removed. 
A conclusion from this project is that automation of the lay-up with a robot is possible. 
As a continuation of this project it is suggested that an automated robot cell is 
constructed to test the automated layup process. 
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Förord 
Vi är  väldigt  tacksamma för  att  ha  fått  arbeta  med ett  så  mångsidigt  och  inspirerande  
examensarbete som detta. För det vill vi framför allt tacka Jan Erik Lindbäck som inte 
bara handlett arbetet på Saab utan även tagit fram examensarbetet från första början. 
Personer som haft stor betydelse för arbetets resultat är Kerstin Johansen som varit vår 
handledare på Linköpings Universitet och Andreas Björnsson, doktorand inom 
produktionsteknik vid Linköpings Universitet. De har hjälpt oss med bra feedback och 
idéer samt med tillgång till testrobot. 
Vi vill även tacka våra opponenter Johan Wallmark samt Daniel Zylberstein som följt 
och granskat processen samt Johan Ölvander som examinerat arbetet. 
Andra personer som vi vill passa på att tacka är Per Johansson i verkstaden på IEI för 
hjälpen under prototypbygget samt Kenneth Winkler på Winklers Automation AB för 
rådgivning gällande pneumatiska komponenter. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs kortfattat Saab AB samt bakgrunden till projektets 
genomförande. Slutligen presenteras projektets mål, frågeställningar samt 
avgränsningar. 

1.1 Saab Aerostructures 

Saab AB är  ett  globalt  svenskt  företag  som huvudsakligen  inriktar  sig  på  försvar-  och  
säkerhet samt civil och militär luftfart. Företaget är indelat i affärsområdena 
Aeronautics, Dynamics, Electronic Defense Systems, Security and Defense Solutions, 
Support and Services samt det fristående konsultföretaget Combitech.  
Saab Aeronautics tillhandahåller avancerade flygsystem, obemannade flygsystem och 
flygplansstrukturer till civila och militära kunder över hela världen. I produktportföljen 
ingår bland annat stridsflygsystemet Gripen, de obemannade farkosterna Skeldar och 
Neuron samt flygplanskomponenter till, förutom Saabs egna flygplan, kommersiella 
flygproducenter. Saab Aerostructures är en del av Aeronautics och utvecklar, 
industrialiserar och tillverkar flygplansstruktur för den civila och militära marknaden. 
För tillfället tillverkas detaljer för JAS 39 Gripen samt åt Airbus och Boeing. 

1.2 Bakgrund 

En komposit består av två material där kombinationen av de ingående materialens 
egenskaper resulterar i ett material med bättre egenskaper än de två ingående materialen 
var för sig. En kolfiberkomposit består av långa tunna fibrer av kol och ett 
sammanbindande material, en så kallad matris. Matrisen kan vara av olika material så 
som metaller eller polymerer. Fibrernas uppgift i kompositmaterialet är att bära den 
huvudsakliga lasten i fiberriktningen då de oftast är avsevärt mycket starkare än 
matrismaterialet.  Matrisen  har  till  uppgift  att  hålla  fibrerna  på  plats  i  den  önskade  
riktningen, skydda fibrerna från yttre åverkan, fördela lasten jämt mellan fibrerna samt 
att ta upp laster tvärs fiberriktningen. Då ett skikt med fibrer och matris endast har hög 
hållfasthet i fiberriktningen placeras vanligtvis flera skikt på varandra. Genom att rotera 
skikten relativt varandra fås hög hållfasthet i önskade riktningar, se Figur 1. (Baker et 
al. 2004) 
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Figur 1. Tvärsnitt av ett kompositmaterial. 

Historiskt sett har tillverkning av komponenter i kolfiberkomposit varit ett i stort sett 
helt manuellt arbete där tillskärning, positionering och impregnering av fibrerna skett 
med hjälp av hantverksmässiga verktyg. Detta gjorde att man inte kunde hålla speciellt 
hög produktionstakt samtidigt som kvaliteten på de färdiga detaljerna var beroende på 
erfarenheten och skickligheten hos de anställda. Ett genombrott kom då man utvecklade 
fibrer förimpregnerade med epoxi, prepreg, som levererades på rulle. Detta 
möjliggjorde en högre grad av automation hos delar med enklare geometrier genom så 
kallad Automated Tape Laying (ATL) och Automated Fiber Placement (AFP). 
Automationen medför en högre produktionstakt samt en jämnare kvalitet på 
slutprodukten vilket ger ekonomiska fördelar.  
Med en utveckling mot en automatiserad process önskar Saab öka konkurrenskraften på 
marknaden. Det är dock fortfarande långt ifrån alla geometrier som är möjliga att 
producera med dagens automatiserade processer utan de mer komplexa detaljerna 
tillverkas fortfarande för hand. Alternativet för att inte behöva flytta produktionen av 
dessa delar till lågkostnadsländer är att försöka hitta nya sätt att automatisera 
produktionen.  
Ett förslag från Saab är att använda en industrirobot för att automatisera produktionen 
av komplexa komponenter. Problemet är att det idag inte finns någon färdig teknik för 
att producera kolfiberkomponenter på det här sättet utan den befinner sig fortfarande i 
forskningsstadiet.  

1.2.1  Produktionsprocessen 

Produktionen av en manuellt tillverkad kompositdetalj kan kortfattat delas in i 
tillskärning av de kompositskikt som bygger upp detaljen, uppläggning av skikten enligt 
en mall, formning med hjälp av en vakuumpress och härdning i autoklav vid högt tryck 
och temperatur. Den del i processen som ämnas automatiseras i detta projekt är 
uppläggningen av skikt på en mall, se Figur 2. En närmare beskrivning av komponenten 
och tillverkningsprocessen ges i 3.4.1. 

 
Figur 2. Produktionsprocessen för en manuellt tillverkad kompositdetalj. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att, genom framtagning av ett multifunktionellt gripdon för 
komposithantering, undersöka om det är möjligt att automatisera uppläggning av en 
balk i kolfiberkomposit. Gripdonet ska bestå av en skäranordning, lyftanordning, ett 
verktyg för borttagning av skyddspapper samt om nödvändigt ett verktyg för 
kompaktering av lagda skikt. En prototyp av gripdonet ska byggas, vilken ska vara 
körbar genom manuell styrning av en industrirobot. 

Genom detta önskar Saab minska tillverkningskostnaden då fler detaljer kan tillverkas 
per operatör, minskat materialspill samt ökad kvalitet vilket leder till lägre 
kassationsgrad.  

1.3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som projektet ämnar svara på är: 

 Är automation med industrirobot en lämplig metod för att automatisera 
uppläggningen av en kompositdetalj? 

 Kan samtliga nödvändiga funktioner integreras i ett multifunktionellt gripdon? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att utveckla, bygga och testa en prototyp av ett gripdon 
för automatisk uppläggning av en stödbalk till ett skevroder på en Airbus A320. 
Gripdonet avses endast användas i kombination med en industrirobot och skall flytta 
skikt med fiberriktning +45º, 90º samt -45º från ett skärbord till en uppläggningsplats i 
väntan på vakuumformning. Det fjärde skiktet, i 0º riktning, kommer inte att behandlas 
då dess geometri skiljer sig avsevärt från resterande skikt.  
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2 Metod 
Att följa en väldefinierad produktutvecklingsmetod ökar kvaliteten på den resulterande 
produkten och säkerställer att ingen del i arbetet förbises (Ulrich & Eppinger, 2008).  
Produktutvecklingsprocessen har baserats på Systematisk konceptutveckling (1999) av 
Ulf Liedholm samt Product Design and Development av Ulrich och Eppinger (2008). 
En utvecklingsgång för robotgripdon enligt Kurfess (2005) samt riktlinjer speciellt 
anpassade för framtagning av robotgripdon från Causey (2003) har vävts in och 
använts som stöd vid de olika stegen i utvecklingsprocessen. 

2.1 Systematisk Konceptutveckling 

Systematisk konceptutveckling av Ulf Liedholm (1999) är ett kompendium som 
fokuserar på de tidiga faserna i produktutvecklingsprocessen, från framtagning av 
kravspecifikation till konceptframtagning. Kompendiet är välanvänt vid 
produktutvecklingskurser på Linköpings Universitet och i examensarbeten då det riktar 
sig till konstruktörer, är enkelt att följa och beskriver ett antal stödmetoder för de olika 
faserna i konceptutvecklingen. 

2.1.1 Kritisk granskning av problemet 

I  början  av  ett  utvecklingsarbete  är  det  av  stor  vikt  att  sätta  sig  in  i  det  problem som 
skall lösas. Problemet bör kritiskt granskas ur flera olika synvinklar för att förstå vad 
lösningen till problemet skall klara av. Man fokuserar endast på vad lösningen skall 
klara utan att reflektera över hur den skall lösa problemet. 

För att underlätta granskningen föreslår Liedholm (1999) att den utgörs av fem frågor: 

 Vad är problemet? 
Formulera problemet på ett sådant sätt att det blir möjligt att lösa. 

 Vem har problemet? 
Här beskrivs vem eller vilka det är som påverkas av problemet och på vilket sätt 
de påverkas. 

 Vad är målet? 
Beskrivning av det mål som önskas uppnås av den efterfrågade lösningen. 

 Vilka är bieffekterna som skall undvikas? 
Lösningar på problem medför ofta andra effekter som man inte räknat med på 
förhand. Här undersöks ifall en lösning på problemet kan medföra några sådana. 

 Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 
Här undersöks vilka begränsningar det kan finnas att lösa problemet, detta kan 
exempelvis vara resurser i form av budget eller tillgänglig personal, material 
eller produktionsutrustning. 

2.1.2 State of the art 

Att undersöka ifall liknande problem lösts tidigare är viktigt, om lösningar existerar bör 
man försöka ta reda på hur de lösts och till vilken kostnad. Det kan redan finnas 
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lösningar på problemet på marknaden, både i konkurrerande produkter och i andra 
branscher där liknande problem finns. Det är även viktigt att förvissa sig om vilka 
patent som existerar på liknande lösningar så att man inte av misstag råkar kopiera en 
redan patenterad lösning. 

2.1.3 Teknisk/ekonomisk genomförbarhet 

Även om det kan vara svårt att veta så bör en bedömning göras huruvida problemet är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt att lösa med de resurser som finns tillhanda. En 
bedömning bör göras huruvida företaget har den kompetens och utrustning som kommer 
att krävas för att lösa problemet. Om kompetensluckor åskådliggörs behöver man även 
tänka igenom var den felande kunskapen kan insamlas. Detsamma gäller naturligtvis 
även för brister i produktionsutrustning. Osäkerheten i dessa bedömningar är självfallet 
stor då de utförs i ett så pass tidigt skede av projektet, därför bör nya bedömningar göras 
löpande under projektets gång. 

2.1.4 Upprätta konstruktionskriterielista 

Med de ovan nämnda stegen som bas kan arbetet med att ta fram en 
konstruktionskriterielista ta vid. Konstruktionskriterielistan utgörs av de egenskaper 
slutprodukten av projektet skall ha för att klara av att lösa problemet. Listan ger således 
stöd och vägledning i utvecklingsprocessen men fungerar också som en typ av 
måttstock vid senare faser då produkten utvärderas. Tanken är att egenskaperna i 
konstruktionskriterielistan skall återspegla alla de krav som beställare, användare, 
omgivning etc. har på produkten. Detta gör det viktigt att stämma av listan med 
respektive intressent så att önskemålen uppnås eller så att listan kan korrigeras ifall 
önskemål ändras under projektets gång. Tidiga revisioner av listan är i regel ganska 
generella utan att vara beroende av specifika lösningar men allt eftersom 
utvecklingsarbetet fortgår kommer listan att bli mer detaljerad och innefatta 
lösningsspecifika krav. 

Egenskaperna bör även formuleras på ett genomtänkt sätt för att göra 
konstruktionskriterielistan så användbar som möjligt. Liedholm (1999) nämner sex 
riktlinjer för hur de bör formuleras: 

 Jämförbara och icke jämförbara. De jämförbara egenskaperna har ingen satt 
gräns utan produktens prestanda ökar i takt med egenskapen. De jämförbara 
egenskaperna är också användbara i utvärderingssyfte då olika koncept lätt 
rankas med hjälp av dessa. De icke jämförbara egenskaperna kan endast 
antingen uppfylla kravet eller inte uppfylla detsamma. 

 Krav och önskemål. Egenskaperna delas in i krav och önskemål. Kraven är 
egenskaper som anses helt nödvändiga för att produkten skall klara av att lösa 
problemet medan önskemål anses mer som en bonus ifall de uppfylls. Med hjälp 
av kraven kan man direkt sortera bort koncept som inte kommer att hålla måttet. 
Önskemålen används i rangordnande syfte tillsammans med de jämförbara 
kraven. Det är viktigt att tydligt formulera egenskaperna så att man lätt kan 
urskilja vad som är ett krav och vad som är ett önskemål. 

 Standard. En del produkter inom vissa branscher behöver följa standarder för 
att få säljas på marknaden då det exempelvis kan finnas särskilda säkerhetskrav. 
Detta genererar i sin tur väldigt noga specificerade egenskaper som måste 
uppfyllas. 
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 Lösningsoberoende. Så länge utvecklingsprocessen inte fastslagit några 
lösningar skall egenskaperna i konstruktionskriterielistan hållas 
lösningsoberoende för att inte begränsa konstruktörernas kreativitet i projektets 
tidiga faser. 

 Funktionell/mätbar. När man länge arbetat hårt för att utveckla en lösning på 
ett problem eller ett koncept kan det sedan vara väldigt svårt att göra en objektiv 
bedömning av lösningens prestanda i jämförelse med andra koncept. Därför är 
det av stor vikt att egenskaperna i konstruktionskriterielistan är mätbara så att 
rankningen blir lättare att genomföra. 

 Icke-redundant. Egenskaperna behöver vara specifika så att inte flera 
egenskaper överlappar varandra och skapar en missvisande bild vid 
utvärderingen av koncepten. 

Vid själva upprättandet av konstruktionskriterielistan understryker Liedholm (1999) 
vikten av att inte glömma någon viktig produktegenskap. Det föreslås därför att man 
systematiskt följer en checklista så att alla produktens aspekter täcks in. Det presenteras 
även ett förslag på checklista som innehåller 12 kategorier av egenskaper: 

1. Funktion 
2. Funktionsbestämmande egenskaper 
3. Brukstidsegenskaper 
4. Tillverkningsegenskaper 
5. Distributionsegenskaper 
6. Leverans- och planeringsegenskaper 
7. Säkerhet/ergonomiska egenskaper 
8. Estetiska egenskaper 
9. Lagegenskaper 
10. Ekonomiska egenskaper 
11. Skrotnings- och återvinningsegenskaper 
12. Ekologiska Egenskaper 

2.1.5 Funktionsanalys 

När konstruktionskriterielistan är upprättad görs en analys av produktens funktion. 
Detta gör man för att bryta ner produktens huvudfunktion i mindre delfunktioner och 
dellösningar och på så sätt enklare kunna generera lösningar och principer ur vilka 
koncept senare kan genereras. 

Den funktionsanalys som Liedholm (1999) exemplifierar är indelad i fyra huvudsteg 
och nedan följer en kortare genomgång av de olika stegen. 

2.1.5.1 Black box 
Första steget i funktionsanalysen är att med hjälp av en black-box modell fastställa 
huvudfunktion, vilken operand funktionen skall hantera samt in- och utflöden av 
material, energi och information som påverkar operanden i processen. 

Produktens huvudfunktion bestäms utgående från konstruktionskriterielistan och 
formuleras helt lösningsoberoende. 

Operanden är det som påverkas av huvudfunktionen, det är operandens 
ursprungstillstånd som genom huvudfunktionen omvandlas till det önskade 
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sluttillståndet. Input och output beskriver operandens ursprungstillstånd respektive 
sluttillstånd. En generell black box-modell ses i Figur 3. 

 
Figur 3. Generell Black box-modell 

2.1.5.2 Etablera tekniska principer 
När väl huvudfunktionen är bestämd bryts denna ner i olika tekniska principer. När 
principerna genererats, utvärderas de och de mest lämpade tas vidare till 
funktions/medel-trädet. 

Att generera de tekniska principerna är ett mycket viktigt steg i utvecklingsprocessen 
och får inte försummas. Genom att exempelvis närmare undersöka marknaden eller 
använda sig av olika idégenereringsmetoder kan tekniska principer tas fram. 
När principerna genererats skall de sedan utvärderas för att sålla bort de sämst lämpade. 
Utvärderingen behöver i det här stadiet inte vara så djupgående utan det räcker att lista 
uppenbara för och nackdelar samt ta ställning till deras tekniska och ekonomiska 
genomförbarhet i projektet. Man bör undersöka hur mycket kunskap om de olika 
principerna som redan finns i företaget och om företaget är berett att investera i nya 
teknologier om sådana väljs. 
När uppenbart dåliga principer valts bort utvärderas de kvarvarande för att kontrollera 
så att man har rätt operand till respektive princip och eventuellt byta operand ifall behov 
finns. 

2.1.5.3 Etablera transformationssystem 
Utifrån varje vald teknisk princip skall nu en teknisk process etableras där operanden 
från sitt ursprungliga tillstånd omvandlas med hjälp av de tekniska principerna tills det 
eftersökta sluttillståndet uppnås. Dessa transformationer förändrar operandens struktur, 
läge eller tid i processen. Strukturen kan ändras både till det yttre och inre. Den inre 
strukturen ändras vid exempelvis härdningsprocesser medan den yttre strukturen så som 
formen kan ändras vid olika typer av bearbetningsprocesser. Operandens läge ändras av 
flyttande transformationer och tiden vid exempelvis lagring. Den tekniska processen 
delas in i tre faser; förberedelse, utförande samt avslutning och när en process är 
etablerad bör den därefter utvärderas för att kontrollera de valda transformationernas 
rimlighet och ifall ordningsföljden kan ändras. 
Därefter bestäms vem eller vad som genomför transformationerna, det kan vara: 

 det tekniska systemet, TS, dvs. den produkt som just nu utvecklas 
 andra tekniska system, exempelvis befintliga delsystem 
 människan, HuS, operatören för processen 
 aktiva omgivningen, AEnv, stödsystem som elnät, vägar, räls mm 

Operand 
In-tillstånd 

Operand 
Ut-tillstånd 

 

  Huvudfunktion 
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2.1.5.4 Funktions/medel-träd 
De genererade tekniska principerna och processerna från transformationssystemen 
struktureras upp hierarkiskt i ett så kallat funktions/medel-träd. Det är detta som sedan 
ligger till grund för konceptgenereringen. Överst i trädet placeras den huvudfunktion 
som fastställdes i black-box steget. Sedan följer de tekniska principer som genererats, de 
olika transformationsoperationerna och till sist mindre delfunktioner. Trädet är 
strukturerat så att varannan nivå beskriver en funktion och varannan ett medel som utför 
ovanförvarande funktion. En föreslagen struktur på ett funktions/medel-träd visas nedan 
i Figur 4. Funktions/medel-träd tenderar ofta att bli väldigt stora vilket kan göra att de 
undre nivåerna istället sammanställs i en morfologisk matris. 

 
Figur 4. Exempel på ett funktions/medel-träd. 

2.1.6 Etablera koncept 

Utifrån alla de funktioner, principer och medel som genererats skall nu koncept 
genereras. Koncepten genereras genom att lösningar från funktions/medel-trädet samt 
de morfologiska matriserna kombineras ihop på olika sätt. Då antalet möjliga koncept 
ofta kan bli väldigt stort bör man försöka kombinera lämpliga medel. Att urskilja 
lämpliga medel från olämpliga kräver erfarenhet och känsla för vad som är realistiskt 
eller inte. Det man kan göra är att på förhand ranka sina medel och på så sätt generera 
fler koncept ur de mest realistiska medlen. Koncept hopsatta av de högst rankade 
medlen skall dock inte antas vara de bästa utan det avgörs i ett senare skede. När medel 
kombinerats ihop kan man med fördel även fundera på hur den sammansatta lösningen 
skulle kunna arrangeras, även om det kan vara ett ganska stort steg att ta direkt från 
funktions/medel-trädet. 
Därefter skall de genererade koncepten granskas på ett liknande sätt som när de tekniska 
principerna granskades i funktionsanalysen. Fördelar och nackdelar med koncepten 
listas och eventuella förbättringsmöjligheter undersöks. Har ett stort antal koncept 
genererats sorteras de sämst lämpade koncepten bort. Detta kan göras genom en så 
kallad concept screening matris. Koncepten jämförs med varandra och de som bedöms i 
lägst grad uppfylla produktkraven sorteras bort. 

Huvudfunktion 

Teknisk princip 1 Teknisk princip 2 

Transformations-
funktion 4 

Transformations-
funktion 1 

Transformations-
funktion 3 

Transformations-
funktion 2 

Transformations-
medel 5 

Transformations-
medel 3 

Transformations-
medel 4 

Transformations-
medel 2 

Transformations-
medel 1 

Delfunktion 1 Delfunktion 2 

 

Delfunktion 4 

 

Delfunktion 5 

 
Delfunktion 3 
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Att sedan välja ett vinnande koncept sker genom att de kvarvarande koncepten först 
matchas emot konstruktionskriterielistan för att kontrollera att de uppfyller kraven. Om 
ett koncept inte uppfyller ett krav granskas kravet och justeras något ifall det anses för 
högt satt, i annat fall förkastas konceptet. Därefter jämförs koncepten mot varandra, 
exempelvis i en concept scoring matris. Där viktas kriterierna från 
konstruktionskriterielistan mot varandra och sedan bedöms hur väl koncepten uppfyller 
de olika kraven. Kravets viktning multipliceras med hur väl konceptet uppfyller kravet 
och produkterna summeras sedan ihop till ett totalt betyg för konceptet. Slutligen väljs 
det bästa konceptet ut för fortsatt arbete. Skulle flera koncept ha väldigt likvärdiga 
poäng kan mer än ett koncept väljas. 

2.2 Robotverktygskonstruktion 

Specifikt för utveckling och konstruktion av gripdon har Kurfess (2005) etablerat en 
metod för hur man bör gå tillväga när man tar fram ett nytt verktyg till en industrirobot. 

2.2.1 Systemdesign 

Före verktyget konstrueras anser Kurfess (2005) att ett flödesschema över hela systemet 
bör upprättas. Flödesschemat beskriver de uppgifter verktyget, roboten och övrig 
utrustning ska utföra samt hur de ska utföras. Detta klargör för konstruktören vilka 
objekt som ska hanteras och vilka funktioner som krävs av såväl verktyget som hela 
automationssystemet. Ur flödesschemat kan konstruktionskriterier för verktyget och 
robotsystemet tas fram. Ett exempel på ett flödesschema ses i Figur 5. 

 
Figur 5. Exempel på ett flödesschema för ett robotsystem (Kurfess, 2005). 

Det finns en mängd faktorer som påverkar verktygets specifikation utöver de som kan 
utläsas ur flödesschemat. Kurfess (2005) har summerat riktlinjer för konstruktion av 
gripdon från Causey och Quinn (1998) samt Walsh (1984).  
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2.2.2 Utvecklingsgång för gripdonskonstruktion 

1. Fastställ vilka objekt som ska hanteras. Objektens placering, orientering och 
tyngd är faktorer som ofta är möjliga att påverka för att förenkla hanteringen. 
Samtliga greppbara ytor och element på objekten bör identifieras. 

2. Bestäm hur varje enskilt objekt ska greppas baserat på geometrier. Om 
orientering är påverkbart väljs den orientering som ger stabilast grepp. 

3. Beräkna de laster som uppkommer då objekt lyfts. Bedöm nödvändiga krafter 
för att lyfta objektet utan att det skadas. 

4. Besluta preliminärt om greppmetod baserat på tyngd och systemparametrar. 

5. Bestäm gripdon så att alla objekt kan hanteras med ett säkert grepp. Verktyget 
kan behöva flera gripdon för att uppnå detta. 

6. Gripdonets centrum bör sammanfalla med objektets tyngdpunkt. Gripdonets 
centrum bör vara så nära robotens arm som möjligt för att minimera 
momentlaster och maximera styvheten. 

7. Gripdon bör fungera självcentrerande för att rikta in objekt. Det optimala är om 
gripdonet har samma kontur som ytan de greppar på, minst bör det ha kontakt i 
tre eller fyra punkter. 

8. Bestäm objekts fotavtryck och inbördes avstånd. Kontrollera gripdonets 
fotavtryck och säkerställ att ingen kontakt uppstår med omkringliggande objekt. 
Minimera gripdonets fotavtryck. 

9. Revidera nyttolastberäkningar. Sträva efter att minimera gripdonets vikt. 
10. Gripdonets styvhet och styrka måste utvärderas före designen fastställs. Dålig 

styvhet leder till positioneringsfel.  
11. Flera iterationer kan behövas för att få fram en bra gripdonsdesign. 

Utöver detta kan det vara relevant att undersöka om särskild hänsyn behöver tas till den 
miljö gripdonet ska användas i och om det behövs några kompletterande verktyg. 

2.2.3 Riktlinjer för gripdonskonstruktion 

Causey (2003) har etablerat ett antal riktlinjer för att uppnå bättre 
gripdonskonstruktioner. Riktlinjerna kan användas för att reducera kostnaden, öka 
kapaciteten och förbättra driftsäkerheten, dock är det inte alltid möjligt att uppnå alla tre 
samtidigt. Två riktlinjer kan vara motsägande varandra, i dessa fall är det nödvändigt att 
göra en bedömning av vad som är viktigast. Enligt Causey (2003) är det viktigt att 
reducera kostnader närhelst det är möjligt, dock bör man analysera vilken effekt det får 
på slutprodukten. Extra kostnader vid utveckling och tillverkning av gripdon kan snabbt 
betala sig om det leder till ett effektivare och driftsäkrare verktyg. 

Causey (2003) rekommenderar bland annat följande riktlinjer för att minska kostnader: 

 Använd standardkomponenter. Det är ofta bättre att designa ett gripdon som kan 
nyttja standardkomponenter än att specialbygga komponenter. Förutom ett lägre 
inköpspris kan de enkelt och snabbt ersättas. 

 Använd ett gripdon för att hantera flera objekt. Att byta verktyg tar tid och 
hållare för automatiska verktygsbyten är kostsamma. 
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En ökning av robotcellens kapacitet kan uppnås genom högre arbetshastighet hos 
roboten, genom minskad driftstoppstid eller genom att utöka gripdonets funktioner.  

 Minimera gripdonets fotavtryck. Gripdonet  bör  ha  så  litet  fotavtryck  som  
möjligt för att inte påverka omkringliggande objekt. 

 Minimera gripdonets tyngd. Lägre tyngd medger högre acceleration. 
Nyttolasten får ej överskridas. Ofta tillverkas gripdon i onödigt tunga material. 

 Greppa objekt ordentligt. Ett stadigt grepp om objektet gör att roboten kan 
tillåtas arbeta snabbare. Anpassa gripdonets grepp efter objektet som ska lyftas. 

 Undvik gripdonsbyten. Att byta verktyg tar tid, försök om möjligt att använda 
flexibla gripdon. 

 Bygg in funktionalitet i gripdonet. Genom att låta gripdonet utföra uppgifter 
som normalt skulle utföras av annan utrustning kan tid sparas. 

Ökad driftsäkerhet hos robotsystemet kan uppnås genom att undvika och hantera 
möjliga fel. 

 Greppa objekt ordentligt. För  hög  driftsäkerhet  är  det  mycket  viktigt  att  
gripdonet har ett säkert grepp om objektet för att minimera risken att objektet 
tappas eller förskjuts vilket leder till en felaktig slutplacering. 

 Deformera inte objekt. Vissa material skadas och deformeras lätt vilket leder till 
problem när de ska placeras. 

 Medge tillräckligt spelrum mellan objekt och gripdon. Se till så att det finns 
tillräckligt spelrum mellan gripdon, objekt som ska hanteras och övrig 
utrustning i robotcellen. Speciellt vid mer komplexa gripdon kan det vara svårt 
att föreställa sig alla nödvändiga toleranser. 

 Bygg in funktionalitet i gripdonet. Varje upplockning och placering ökar risken 
för fel. Genom att bygga in funktionalitet i gripdonet behöver inte gripdonet 
släppa objektet och risken för fel minskar. 

2.3 Prototyp 

En prototyp definieras enligt Ulrich och Eppinger (2008) som ”en approximation av 
produkten i ett eller flera intresseområden”. Vad som helst som exemplifierar någon del 
av produkten kan räknas som en prototyp. Vanligtvis avses dock en analytisk eller 
fysisk modell som antingen påvisar eller testar produktens funktion alternativt visar upp 
produktens utseende och form. En analytisk modell är i många fall enklare att förändra 
samt tillåter större förändringar än en fysik modell. En analytisk modell är dock alltid en 
förenkling av verkligheten varför fysiska modeller oftast behövs för att verifiera och 
finjustera resultatet från den analytiska modellen. 
Prototyper kan vara omfattande eller fokuserade. En omfattande prototyp innehåller de 
flesta eller alla produktens slutgiltiga funktioner och är fullt fungerande. Dessa används 
för att identifiera brister i designen innan produktion startar. En fokuserad prototyp 
ämnar testa en eller ett fåtal av produktens funktioner och görs ofta i ett tidigare stadium 
än en omfattande prototyp 
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Prototyper och modeller används för lärande och tester; för att kommunicera en idé till 
ledning, säljare, kunder och investerare, samt för att säkerställa att alla delsystem i en 
produkt fungerar tillsammans. Vanligtvis tillverkas flera olika prototyper med ökande 
komplexitet och likhet med den färdiga produkten. 

2.3.1 Planera prototyper 

Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är en möjlig fallgrop vid produktutveckling att man 
bygger prototyper som inte bidrar till projektets mål. De anser det viktigt att tydligt 
definiera varför en prototyp ska byggas, vad prototypen ska undersöka och i vilken grad 
prototypen ska överensstämma med den slutgiltiga produkten. 

1. Definiera målet med prototypen. Tydliggör vad som ska testas. 
2. Bestäm omfattning och detaljnivå. Bestäm hur nära prototypen ska efterlikna 

den slutgiltiga produkten. Behövs en fysisk prototyp eller räcker en analytisk 
eller virtuell? Generellt bör prototypen göras så enkel som är möjligt för att ändå 
uppfylla sin funktion. 

3. Skapa en testplan. För att få ut så mycket som möjligt av prototypen bör en plan 
för prototyptester uppföras. Planen bör innehålla testvariabler, vilka tester som 
ska utföras och hur datan ska användas. 

4. Schemalägg inköp, konstruktion och test. Gör ett schema för när de olika 
faserna i prototypkonstruktionen och -testerna ska vara klara och sträva efter att 
hålla schemat. 

2.4 Metodsammanfattning 

De beskriva metoderna kombineras och integreras med varandra. Systematisk 
konceptutveckling innehåller den huvudmodell som kommer att användas från 
problemdefinition till konceptutvärdering, medan Robotverktygskonstruktion 
används som stöd vid de olika stegen. Ulrich och Eppinger (2008) bidrar med teori om 
planering och konstruktion av prototyper. Arbetets struktur visualiseras i Figur 6. 

 
Figur 6. Metoder och deras bidrag till produktutvecklingsprocessen. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som inhämtats under arbetets gång och legat till 
grund för hur besluts fattats och att arbetets mål har uppnåtts. Kapitlet syftar till att öka 
förståelsen kring arbetets problemområden samt omfattning. 

3.1 Automation 

Att i allt större utsträckning automatisera sin produktion är idag, enligt Groover (2008), 
en tydlig trend bland företag med produktion i västvärlden. Att automatisera 
produktionen innebär att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor istället 
utförs av automatiserad produktionsutrustning och arbetaren ges istället en övervakande 
funktion. Groover (2008) 
Den stora drivkraften för ökad automation är att öka produktiviteten per anställd och på 
så sätt kunna möta konkurrensen från de företag som valt att ha manuell produktion i 
länder där operatörskostnaderna kan vara tiofaldigt lägre. Men det finns även andra 
orsaker till att automatisera sin produktion, det kan exempelvis vara för att minska 
andelen monotona och utmattande arbetsmoment, öka de anställdas säkerhet genom att 
låta robotar utföra farliga operationer eller öka produkternas kvalitet genom att 
eliminera fel som beror på den mänskliga faktorn. Groover (2008) 

Det finns dock anledningar som gör att viss produktion inte är möjlig att automatisera. 
Uppgiften som skall automatiseras kan helt enkelt vara för komplex och svår för att en 
maskin skall klara av den. Produkten som produceras kan ha en väldigt kort livscykel 
eller vara individuellt kundanpassad vilket skulle göra att den automatiserade 
produktionsutrustningen behöver stannas och byggas om väldigt ofta vilket är kostsamt 
och tidsödande. Detta får långa stopp eller höga lagerkostnader som följd. Groover 
(2008) 
Att i ett enda steg gå från manuell produktion till en helautomatiserad lösning för ett 
helt företag är oftast inte möjligt utan övergången behöver ske stegvis. En strategi är att 
automatisera varje manuell arbetsstation för sig för att slutligen sammankoppla de 
automatiserade stationerna med ett automatiserat transportsystem för arbetsstycken. 
Denna övergång illustreras i Figur 7. (Groover, 2008) 
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Figur 7. Faser i arbetet mot fullständig automation (Groover, 2008). 

Det finns olika typer av automatiserade produktionssystem beroende på vilken typ av 
produkt som produceras. Groover (2008) nämner tre typer av automationssystem som är 
lämpade för olika grader av produktvariation samt produktionskvantitet, se Figur 8. 

 
Figur 8. Tre typer av automation med avseende på produktionskvantitet och 
produktvariation (Groover, 2008). 

Kontinuerlig automation är ett fast produktionssystem med många relativt enkla och på 
varandra följande operationer. Denna typ av produktion lämpar sig för produkter med 
låg variation där stora produktionsvolymer efterfrågas. 
Programmerbar automation är  precis  som namnet  antyder  ett  system som styrs  av  ett  
program. Detta gör att flera olika program kan lagras i en dator och på så sätt går det 
snabbt att ställa om produktionen från en produkt till en annan. Exempel på 
programmerbara  system är  NC-fräsar  och  svarvar  samt  industrirobotar.  Den här  typen  
av automation lämpar sig väl för så kallad batchproduktion där maskinen producerar en 
batch av en produkt och sedan snabbt kan ställas om för produktion av en annan. 
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Flexibel automation är i grunden ganska lik programmerbar automation men ställtider 
vid byte av produkt minimeras genom att maskinen själv hanterar verktygs- och 
programbyten. För att klara av detta behöver produktvariationen begränsas något. 
(Groover, 2008) 

3.2 Industrirobot 

Enligt Struijk (2011) definierar ISO 8373 en industrirobot som automatiskt styrd och 
omprogrammerbar. Den kan utföra flera olika uppgifter och kan programmeras i minst 
tre axlar. En industrirobot har vanligtvis sex frihetsgrader, den kan röra sig i X-, Y- och 
Z-led samt rotera kring X, Y och Z. Robotens användningsområde begränsas av dess 
lastkapacitet, räckvidd och arbetsområde. 

3.2.1  Yaskawa Motoman SDA10D 

Motoman SDA10D är en två-armad industrirobot från Yaskawa America INC. Den 
maximala lastkapaciteten är 10 kg per arm och roboten har en räckvidd på upp till 720 
mm i samtliga riktningar. Gripdon monteras på roboten genom en fläns med mått enligt 
Figur 9. (Yaskawa America INC, 2013) 

 
Figur 9. Fläns för montering av robotverktyg på en Motoman SDA10D-robot. 

3.3 Robotverktyg 

End-effectors, eller robotverktyg, är alla typer av verktyg placerade längst ut på en 
robotarm. De kan vara en del av robotens grunddesign eller ett modulärt tillbehör 
(Kurfess, 2005). Vissa robotar är konstruerade för att utföra en enda uppgift, exempelvis 
materialhantering, svetsning, skärande bearbetning eller målning. När verktyg till dessa 
konstrueras tas i första hand hänsyn till verktyget och dess orientering samt hur 
verktyget ska kontrolleras för att processen ska bli effektiv. Robotar utvecklade för att 
kunna utföra en mängd olika uppgifter ställer ytterligare krav på 
verktygsframtagningen. Hela robotsystemet och dess omgivning måste tas hänsyn till i 
utvecklingsarbetet. (Kurfess, 2005) 

Robotens verktyg kan både konstrueras av standardkomponenter, vara specialtillverkade 
eller, vilket är vanligt, en kombination av dessa. Ett verktyg kan ha flertalet instrument 
och gripdon bara de är anpassade till robotens infästning och maximala nyttolast. En 
typisk infästningsplatta innehåller infästningshål, hål för styrtapp och kraftförsörjning. 
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Det är viktigt att infästningen mellan robot och verktyg är pålitlig och styv för att inte 
försämra robotsystemets precision. (Kurfess, 2005) 
Kraftförsörjningen till verktygen är vanligtvis elektrisk, pneumatisk (tryckluft) eller 
hydraulisk. Den vanligaste kraftkällan är tryckluft. Tryckluft är pålitligt, ofta tillgängligt 
i industrimiljöer och gör det enkelt att justera gripkraften hos verktyg. (Kurfess, 2005) 

Ofta är det inte realistiskt att utföra alla nödvändiga operationer med endast ett verktyg. 
I dessa fall är det möjligt att ha utbytbara verktyg. Extra verktyg leder till ökade 
kostnader, för både utveckling och programmering, det är däremot billigare än att 
införskaffa ytterligare en robot. Dock så ökar robotens cykeltid och man måste noggrant 
överväga för- och nackdelar med utbytbara verktyg kontra investering i ytterligare 
utrustning. (Kurfess, 2005) 

3.4 Kompositproduktion 

Det finns idag flera olika sätt att tillverka komponenter av kolfiberkomposit beroende på 
vilken geometri som önskas. Valet av tillverkningsteknik är också kopplat till vilken typ 
av råmaterial man använder sig utav. Prepreg är fibrer som har impregnerats med en 
epoximatris i förväg för att sedan rullas upp på rulle. Produktionen av dessa rullar börjar 
med att matrisen blandas med sin härdare och stryks sedan på ett skyddspapper, därefter 
pressas fibrerna in i matrisen med hjälp av valsar samtidigt som filmen hettas upp för att 
underlätta impregneringen. Prepreg-filmen rullas igenom ytterligare ett par valsar innan 
den kyls ner och rullas upp för att sedan levereras. (Baker et al., 2004) 
Då matrisen redan blandats med sin härdare behöver prepreg förvaras svalt för att inte 
härda i förtid. Rullar som förvaras i frysrum vid ca -20 grader håller mellan 6 och 12 
månader medan prepreg som förvaras i rumstemperatur endast håller ett par veckor 
innan den börjar självhärda. För att matrisen inte ska vara flytande vid rumstemperatur 
låter man den härda runt 20 % under framställningen. Skyddspapperet behövs dock 
fortfarande för att laminatet inte skall klibba ihop på rullen samt för att ge stadga vid 
komponenttillverkningen. (Baker et al., 2004) 

Det går med hjälp av olika vävar att skapa prepreg med fibrer i mer än en riktning men 
inom flygindustrin är det vanligast med fiber i endast en riktning då den har bäst 
mekaniska egenskaper. (Baker et al., 2004) 

3.4.1 Manuell kolfibertillverkning 

Den valda artikel som på Saab idag måste tillverkas för hand består av prepregskikt som 
först  skärs  till  på  ett  automatiskt  skärbord,  därefter  flyttas  skikten  för  hand  till  
formningsstationen. På formningsstationen avlägsnas skyddspapper från kolfiberskikten 
och skikten placeras manuellt på en mall. Då samtliga skikt placerats ovanpå varandra 
på mallen placeras skikten på ett formverktyg varefter skikten vakuumformas runt 
verktyget. Därefter härdas laminatet i autoklaver med 6 bar övertryck och temperatur på 
180° C. Figur 10. nedan illustrerar processen. 



Teoretisk referensram 

  19 

 

 
Figur 10. Manuell tillverkningsprocess för vald artikel. 

Den del i processen som i detta arbetes hypotes skulle utföras med hjälp av en 
industrirobot är uppläggningen av skikt på en uppläggningsmall enligt Figur 11. 

 
Figur 11. Tillverkningsprocess för vald artikel där uppläggning sker med en 
industrirobot. 

Den specifika artikel som detta examensarbete avser är inre balkar i ett Airbus A320 
skevroder, se Figur 12. Varje skrevroder innehåller fyra avsmalnande balkar med något 
skilda dimensioner, dock är tillverkningssättet detsamma för samtliga. Varje balk består 
av fyra lager med prepreg, ett lager roterat 0°, ett 45°-lager, ett -45°-lager och ett 90°-
lager.  
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Figur 12. Skevrodrets placering på ett flygplan (Saranga, 2011). 
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3.5 Adhesion 

Adhesion är vidhäftningen av ett material till ett annat. För att tillräckliga krafter för 
sammanfogning av två ytor ska uppstå måste avståndet mellan ytorna vara mindre än 5 
Ångström (0,5 nanometer), men då inga ytor med denna ytjämnhet existerar måste ett 
tillsatsmaterial (exempelvis lim) införas mellan ytorna. (Augustsson, 2004) 

3.5.1 Limning 

För att tillsatsmaterialet ska kunna tränga in i de mikroskopiska ojämnheterna i 
materialens yta krävs att tillsatsmaterialet har lägre ytspänning än de material som ska 
sammanfogas (limmet väter ytan). Ytspänningen hos epoxilimmer är vanligtvis i 
området 35 – 45 mN/m vilket innebär att de fäster dåligt på exempelvis polyeten (32 
mN/m) men bra på metaller som har en ytspänning mellan 200 och 2000 mN/m 
(Augustsson, 2004). Enligt Abbot och Higgins (1988) förändras ytspänningen hos 
epoxilimmer med temperaturen, men skillnaden är inte speciellt hög. För ett specifikt 
epoxilim förändras ytspänningen med -0,074 mN/m per ökad grad Celsius. 
Ohärdade epoxilimmer har låg motståndskraft mot mekanisk belastning medan härdade 
epoxilimmer har hög drag- och skjuvhållfasthet men sämre resistens mot fläkning och 
klyvning (Augustsson, 2004). Figur 13 illustrerar dessa belastningsfall. Vid 
tillverkningen av prepreg härdas materialet till viss del varför dessa egenskaper börjar 
framträda (Baker et al., 2004). 

 
Dragning 

 
Skjuvning Fläkning 

 
Klyvning 

Figur 13. Typer av mekanisk separering, där tillsatsmaterialet (limmet) visas enfärgat 
och de streckade ytorna är de sammanfogade materialen. 

3.5.2 Elektrostatisk adhesion 

En yta med alternerande positiva och negativa elektroder laddas med hög spänning 
vilket skapar ett elektriskt fält mellan elektroderna. Då fältet placeras tillräckligt nära en 
annan yta skapas motsatta laddningar på ytan vilket skapar en attraherande kraft mellan 
ytorna, se Figur 14. Kraften mellan objekten ökar med differensen i spänning mellan 
material samt med minskat avstånd mellan ytorna. (SRI International, 2010) 

 
Figur 14. Principen bakom elektrostatisk adhesion. Anpassat från SRI International 
(2010). 

Elektroder 

Substrat 
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3.6 Vakuumgenerering 

Att använda partiellt vakuum, undertryck, för att lyfta objekt är vanligt inom en stor 
mängd industrier. Undertryck innebär att trycket inom ett slutet område är lägre än det 
omgivande atmosfärstrycket. Perfekt vakuum uppnås då det absoluta trycket är noll.  
Vanligt är att ange vakumnivån i procent, där 0 % är inget undertryck alls och 100 % är 
perfekt vakuum. (Pellerin, 1995) 
Det finns två huvudsakliga metoder för att generera vakuum, mekaniska vakuumpumpar 
eller tryckluftsdriva ejektorer (Pellerin, 1995). Ejektorer är vanligare (Kurfess, 2005) då 
de är billiga, kompakta och snabbt genererar vakuum. I en ejektor passerar luften ett 
eller flera munstycken där luften accelereras och komprimeras. Efter munstycket 
expanderar luften igen vilket skapar ett undertryck som suger in luft genom ejektorns 
vakuumanslutning, se Figur 15. (Pellerin, 1995) 

 
Figur 15. Illustration av vakuumgenerering med ejektor. 

Vakuumpumpar är vanligtvis eldrivna och förflyttar luft från undertrycksidan till 
utflödessidan, ofta genom pumphjul eller kolvar. Tack vare högre kompressionsskillnad 
mellan luftens in- och utflöde kan en högre vakuumnivå uppnås med vakuumpumpar än 
med ejektorer. (Pellerin, 1995) 

Till vakuumgeneratorns anslutning kopplas vanligtvis sugkoppar i någon typ av 
elastiskt gummi för att sugkoppen ska kunna omsluta objektet som hanteras. Sugkoppar 
finns i en uppsjö former, storlekar och material. (Pellerin, 1995) 
Den lyftkraft med vilken en sugkopp kan lyfta ett objekt är APF , där P är 
vakuumnivån (undertrycket) i systemet och A  är sugkoppens lyftarea. Formeln härleds 
ur definitionen för tryck, AFP . 

Vid hantering av luftgenomsläppliga material måste vakuumgeneratorn kontinuerligt 
avlägsna den luft som läcker in för att systemet ska hålla en konstant vakuumnivå. För 
lufttäta föremål används en högre vakuumnivå medan genomsläppliga objekt hanteras 
vid en lägre vakuumnivå men med ett högre luftflöde för att uppnå samma lyftkraft. 
(Pellerin, 1995) 

 

Luftutflöde Tryckluft  

Vakuumanslutning 
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4 Problemdefinition 
I detta avsnitt definieras det problem som projektet ämnar lösa. Existerande lösningar 
inom området och närliggande områden undersöks och en konstruktionskriterielista 
upprättas. 

4.1 Kritisk granskning av problemet 

Vad är problemet? 
Manuell uppläggning av kolfiberlaminat är en komplicerad och tidskrävande process då 
det är viktigt att skikten av ohärdad komposit placeras med hög precision på en mall 
eller i en form. Förutom att det krävs en operatör för att utföra uppgiften innebär den 
manuella uppläggningen att kvalitetsproblem kan uppstå då toleranserna är små. 
Produktens dimensioner förhindrar användandet av existerande automationslösningar. 

Vem har problemet? 
Problemet innehas huvudsakligen av Aerostructures på Saab AB vilka önskar minska 
tillverkningskostnaden och höja kvaliteten på detaljer i kolfiberlaminat. 

Vad är målet? 
Målet är att utveckla ett verktyg till en industrirobot för uppläggning av kolfiberskikt. 
Verktyget ska kunna skära ut kolfiberskikt efter givna dimensioner, lyfta och placera 
kolfiberskikt samt ta bort skyddspapper från skikten. 

Vilka är bieffekterna som ska undvikas? 
Kolfiberskiktens och den slutgiltiga kompositproduktens egenskaper ska inte påverkas. 
Processtiden jämfört med manuell uppläggning ska inte förlängas. 

Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 
Lösningen är begränsad till ett multifunktionellt gripdon för komposithantering till en 
industrirobot. Lösningen är även ekonomiskt begränsad. Då produktionsvolymen är 
förhållandevis låg är en alltför kostsam lösning ej hållbar. 

4.2 State of the art 

Det existerar idag flera metoder för automatiserad uppläggning av kolfiberlaminat, så 
som Automated Tape Laying (ATL) och Automated Fiber Placement (AFP). Dessutom 
har viss forskning utförts med avsikt att lägga upp kolfiberlaminat med hjälp av gripdon 
på industrirobotar. 

4.2.1 Automatiserad uppläggning 

Det finns flera välutvecklade automatiserade metoder för uppläggning av 
förimpregnerad kolfiber. Automated Tape Laying (ATL) var den tidigast utvecklade 
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processen för automatisk komposittillverkning. Ett uppläggningshuvud, se Figur 16, 
monterat på en portalkran matar ut förimpregnerad fiber med en bredd på 75-300 mm.  

 

Figur 16. ATL-huvud från mTorres (Foto: Jan Erik Lindbäck, Saab AB) 

Fibern läggs ut skikt på skikt med varierande orientering. Fibern kan läggas upp på en 
plan yta för att sedan manuellt placeras på en form eller direkt läggas upp på formen. 
ATL  lämpar  sig  bra  för  plana  och  lätt  krökta  ytor  och  har  då  en  hög  
uppläggningshastighet. Däremot gör bredden på prepreg-materialet att ATL ej fungerar 
för uppläggning av dubbelkrökta former. Vilka detaljer som kan läggas upp begränsas 
även av avståndet mellan den kniv som skär av fiberskikten och 
tejpläggningsanordningen som ligger an mot formen. Detta innebär att smalare och/eller 
kortare detaljer inte kan läggas med ATL-tekniken. (Grant, 2006) 
Automated Fiber Placement (AFP) liknar i mångt och mycket ATL men den 
förimpregnerade tejpen är skuren i flera smalare remsor, ofta 16 eller 32 remsor med en 
bredd på 3,2-12,7 mm. Varje remsa kan matas fram och skäras av individuellt. De smala 
remsorna möjliggör direktuppläggning av komplexa former utan att materialet veckar 
sig. ATL och AFP lider båda av hög initial investeringskostnad. Den senaste 
utvecklingen har lett till mindre ATL- och AFP-huvuden som kan monteras på 
industrirobotar. Dessa kan införskaffas till mer överkomliga priser, men innebär ändå en 
avsevärd investering. (Grant, 2012) 

4.2.2 Komposithantering med industrirobot 

I syfte att erbjuda automatiseringslösningar även till mindre komposittillverkare har viss 
forskning undersökt möjligheten att med hjälp av gripdon till industrirobotar 
automatiskt lägga komposittejp. Typiskt skärs fiberskikten ut i samma automatiska 
skärmaskin som används vid manuell uppläggning. Skikten förflyttas sedan med 
vakuum-gripdon till en mellanstation där skyddspapperet tas bort för att sedan flyttas 
vidare till formverktyget. (Grant, 2006) 
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Reinhold och Steinhäuser (2012) har utvecklat robotsystemet Evo åt Brötje Automation. 
Systemet använder ett vakuumgripdon med individuellt styrda sugkoppar vilket 
möjliggör upplockning av flera intilliggande kolfiberskikt och placering av dessa ett och 
ett med hög precision. Reinhart och Straßer (2011) har tagit fram en liknande lösning. 
Medan Brötje Automation styr sugkopparna elektroniskt använder Reinhart och Straßer 
mekaniska ställdon.  
Advanced Composites Group med ett flertal samarbetspartners har utvecklat en 
robotcell som flyttar utskurna prepreg-skikt från ett skärbord till en mellanstation. En 
annan robotcell lyfter prepreg-skikt, tar bort skyddsfilm på prepregens ena sida, tar bort 
skyddspapper på den andra sidan, värmer prepregen och placerar och kompakterar 
prepregen direkt på en tredimensionell form. Dessa steg utförs med flera olika verktyg 
och gripdon, dels verktyg monterade i cellen, dels genom byte av robotens verktyg. 
(Corden, 2012) 

4.2.3 Skära kolfiberprepreg 

Enligt Baker et al. (2004) skärs förimpregnerad kolfiber vanligtvis ut i önskad geometri 
och fiberriktning med hjälp av ett programmerbart skärhuvud på ett skärbord, men i 
småskalig produktion skärs kolfibern ibland för hand eller stansas ut. Vanligtvis 
används ultraljudskniv som skär med högfrekventa vibrationer men även släpkniv, 
vattenjet och laser används. 

4.2.4 Skyddspappersborttagning och kompaktering 

I de nuvarande automatiseringslösningarna, ATL och AFP, skärs endast kolfibern upp i 
skikt medan skyddspapperet rullas upp på en spole. Vid manuell uppläggning tas 
skyddspapperet, eller skyddspapperen, manuellt bort av en operatör. Finns 
skyddspapper på båda sidor tas normalt det ena bort före uppläggning och det andra 
efter att skiktet placerats och kompakterats. Kompakteringen utförs för att avlägsna 
luftbubblor och ojämnheter. Vanligtvis utförs den med hjälp av en enkel handhållen 
roller. 
Två patent, Reifegerste (1995) och Corden (2012), som behandlar borttagande av 
skyddspapperet för prepreg har hittats. De båda processerna i vilka papperet avlägsnas 
är väldigt lika varandra och går ut på att kanten på prepregen först kyls ner för att 
minska adhesionen mellan papper och prepreg. Därefter lyfts papperskanten upp en bit 
varpå en mekanisk klo fixerar papperet ytterligare och möjliggör att det kan dras bort. 
Illustrationer av de både lösningarna återfinns i Figur 17 samt i Figur 18. 

   
Figur 17. En patenterad lösning för borttagning av skyddspapper från prepreg 
(Reifegerste, 1995) 
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Figur 18. En annan patenterad lösning för skyddspappersborttagning (Corden, 2012). 

4.3 Teknisk och ekonomisk genomförbarhet 

Problemet bedöms vara tekniskt möjligt att lösa baserat på en genomgång av tillgänglig 
information om existerande kommersiella metoder samt tester av tekniska 
lösningsprinciper. Att ta fram och konstruera en prototyplösning på problemet bedöms 
även vara ekonomiskt genomförbart. 
Projektdeltagarna har god kunskap och erfarenhet av arbete i projekt, dock låg 
erfarenhet av konstruktionsprojekt inom detta ämne. Däremot finns omfattande 
kompetens och tekniskt stöd inom företaget samt hos företagets samarbetspartners.  

Delar av de tekniska principerna för att lösa problemet är kända och vältestade medan 
andra delar aldrig testats mer än principiellt, dessutom har en komplett 
lågkostnadslösning för problemet aldrig konstruerats. Detta skulle möjligtvis tala emot 
projektets genomförbarhet. 

4.4 Konstruktionskriterielista 

En konstruktionskriterielista har upprättats genom analyser av state-of-the-art, 
insamling av önskemål från beställaren samt studier av nuvarande produktion. Som stöd 
har dessutom anvisningar och riktlinjer för robotverktygskonstruktion från Kurfess 
(2005) och Causey (2003) använts. 

Konstruktionskriterielistan återfinns i Bilaga 1. 
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5 Funktionsanalys för gripdonet 
Som steg två i Systematisk konceptutveckling (Liedholm, 1999) utförs en 
funktionsanalys av produkten med syfte att ta fram produktens funktioner samt medel 
för att utföra dessa. 

5.1 Black box 

En black box-modell upprättades för att fastställa systemets huvudfunktion och 
operander. 

Operand 
Operanden är förimpregnerad kolfiber (prepreg), input till systemet är förimpregnerad 
kolfiber på rulle och output till systemet är färdigupplagda kolfiberskikt och 
restmaterial. 

Huvudfunktion 
Huvudfunktionen är att skära ut, flytta, kompaktera samt ta bort skyddspapperet från 
prepreg. 

Etablering av Black box-modeller 
Black box-modellen illustreras i Figur 19. 

 
Figur 19. Black box-modell för systemet. 

5.2 Tekniska principer 

Den förutbestämda tekniska huvudprincipen för att lösa problemet är ett 
multifunktionsgripdon till en industrirobot. Fyra huvudsakliga delfunktioner har 
identifierats:  

 Tillskärning av kolfiberskikt enligt specificerade geometrier. 
 Lyft och placering av skikt.  
 Borttagning av skyddspapper.  
 Kompaktering av placerade skikt. 

Förimpregnerad 
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kolfiberskikt 

Skära, flytta, ta bort 
skyddspapper från 
prepreg, 
kompaktering Restmaterial 
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5.2.1 Skära 

Genererade tekniska principer för att skära kolfiberskikt enligt givna dimensioner är 
skärande egg, laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning och skärmaskin. 

Skärande egg 
Någon form av kniv monteras på gripdonet. Tester med gott resultat har utförts 
av Saab i samarbete med Linköpings Universitet med en släpkniv monterad på 
en robotarm. Alternativa knivar kan vara ultraljudskniv eller rullande kniv 
liknande en pizzaskärare. 

Laserskärning 
En laserskärmekanism monteras på gripdonet. Laserskärning innebär höga 
temperaturer vilket kan medföra att materialet härdas i skärlinjerna. 

Vattenskärning 
En tunn vattenstråle innehållande abrasivmedel skär med högt tryck igenom 
material. Åtgärder behöver vidtas för att vattenstrålen inte ska skära sönder 
underlaget prepregen vilar på vid skärningen. Epoxi tenderar även att ta åt sig 
fukt vilket ej är önskvärt. 

Plasmaskärning 
 En ljusbåge skapas mellan skärelektrod och materialet som ska skäras. 
Tryckluft blåser bort det upphettade materialet och skapar ett snitt. Även här 
uppkommer hög temperatur vilket leder till förtida härdning. 

Skärmaskin 
Ett tänkbart alternativ till ett skärverktyg monterat på gripdonet är en separat 
skärmaskin. Att använda en separat skärmaskin leder till minskad cykeltid för 
roboten då skärning kan utföras parallellt med övriga systemfunktioner. Däremot 
medför ett skärbord en högre investeringskostnad.  

Utvärdering av skärprinciper 
Laser-, vatten-, och plasmaskärning dras alla med avsevärda nackdelar när det kommer 
till tillskärning av prepreg. Olika typer av skärande eggar används idag i skärmaskiner 
och tejpläggningsmaskiner, tester med släpkniv monterad på robot har genomförts i 
tidigare projekt med goda resultat. Valet står därför mellan att ha en kniv monterad på 
gripdonet eller att ha en extern skärmaskin. 

5.2.2 Flytta och placera 

De tekniska principerna som har identifierats för att lyfta, flytta och placera 
kolfiberskikt är mekaniska gripdon, nålgripdon, elektrostatiskt gripdon, vakuum-
gripdon, Bernoulli-gripdon och cryo-gripdon. 

Mekaniska gripdon 
Mekaniska gripdon innefattar alla typer av gripdon som håller fast objektet med 
ett mekaniskt grepp, exempelvis mekaniska fingrar. Mekaniska gripdon är 
generellt enkla att konstruera och väl använda. Nackdelar för denna applikation 
är svårighet att få ett bra grepp om ett tunt och poröst objekt, det är stor risk att 
materialet deformeras och skadas samtidigt som det är svårt att få bra precision. 

Nålgripdon 
Nålgripdon greppar tag i objekt genom att perforera objektet med nålar. Typen 
är vanlig inom textilindustrin. Nålgripdon kan påverka materialets struktur 
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genom de hål som uppkommer vid lyftandet samtidigt som material som 
prepreg-skikt deformeras. 

Elektrostatiskt/elektroadhesivt gripdon 
Elektrostatiska gripdon nyttjar elektrisk laddning mellan elektroder i gripdonet 
för att attrahera objektet som ska lyftas. Det krävs hög spänning för att skapa 
attraktionen mellan lyftdon och objekt, däremot är effektåtgången väldigt låg. 
När objektet ska lossas från lyftdonet tar det tid efter att den elektriska 
matningen stängts av innan objektet lossnar. En fördel med elektroadhesiva 
gripdon är att elektroderna fästs på en plan yta och lyftkraft finns över hela den 
elektrodförsedda ytan vilket minskar risken för deformation av materialet. 
Anpassning för olika geometrier skulle innebära flera elektrodmönster vilka 
skulle behöva styras individuellt.  

Vakuumgripdon 
Vakuumgripdon använder tryckluft eller en vakuumpump för att skapa 
undertryck i sugkopparna som lyfter objektet. Vakuumgripdon är vanliga i 
industrier och kan hantera många olika material. Problem kan uppstå vid porösa 
material  vilka  kräver  ett  högt  luftflöde.  Flexibla  material  riskerar  att  sugas  in  i  
sugkopparna och deformeras. För att hantera flexibla material behövs flera 
sugkoppar och för att hantera olika geometrier bör sugkopparna kunna styras 
individuellt. 

Bernoulligripdon 
Bernoulligripdon skapar ett undertryck genom att en dysa styr ut luftströmmar 
radiellt från gripdonet. Materialet under gripdonet lyfts upp av undertrycket och 
svävar kontaktlöst under gripdonet. Bernoulligripdon används vid hantering av 
mycket ömtåliga material. Det föreligger en risk att materialet inte ligger helt 
statiskt under gripdonet utan rör sig och på så vis minskar precisionen. 
Dessutom kan viss deformation ske under själva dysorna.   

Cryo-gripdon 
Cryo-gripdon fungerar genom att en liten mängd vätska appliceras på objektet, 
ett gripdon med en kall yta placeras på vätskan vilken fryser och bildar ett band 
mellan gripdon och objekt. Efter någon sekunds frysning nås tillräcklig lyftkraft. 
För att släppa objektet kan man antingen låta kontaktytan tina eller använda 
tryckluft. Det finns risk att vätskan kontaminerar materialet, dessutom behövs 
flera gripdon eller stor kontaktyta för att inte deformera materialet. 

Utvärdering av lyftprinciper 
Mekaniska gripdon och nålgripdon bedöms opassande för denna applikation då lyft utan 
att skada objektet och god precision vid placering anses svårt att uppnå. Cryo-gripdon 
kontaminerar objektet, dock är det endast vatten i en liten mängd. Ingen direkt fördel 
med cryo-gripdon har identifierats varför även de har valts bort. Bernoulligripdon har 
den uppenbara fördelen att objektet inte är i kontakt med gripdonet, nackdelen är att 
objekten kan förflyttas i sidled. Då alla hanterade objekt har varierande geometrier är 
det svårt att hindra sidledsförflyttningar för alla geometrier. Bernoulligripdon tas ej 
vidare. Vakuumgripdon är en beprövad och tekniskt relativt enkel lösning. 
Elektroadhesiva gripdon har fördelen att objektet lyfts enhetligt över hela greppytan. 
Vidare studier kommer att utföras med vakuumgripdon och elektroadhesiva gripdon. 
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5.2.3 Borttagning av skyddspapper 

Då ett skikt har placerats behöver skyddspapperet på ena sidan av prepregen avlägsnas. 
Svårigheter i uppgiften ligger i att få ett tag om endast skyddspapperet, att avlägsna 
skyddspapperet utan att prepregen förskjuts samt att avlägsna skyddspapperet utan att 
någon åverkan sker på prepregen. Vid hantering av prepreg behöver man ta hänsyn både 
till adhesionen mellan laminatet och skyddspapperet och adhesionen mellan laminatet 
och den yta som prepregen placeras på, exempelvis en uppläggningsmall, se Figur 20. 
För att dra av papperet utan att prepregen följer med behöver den totala vidhäftningen 
mellan prepreg och underlag vara större än den mellan prepreg och skyddspapper. 

 
Figur 20. Adhesion A1 mellan underlag och prepreg, A2 mellan prepreg och 
skyddspapper. 

Dessutom har tekniska principer för att faktiskt separera prepregen och skyddspapperet 
tagits fram. Det är rimligt att anta att en kombination av flera av dessa principer är 
nödvändig för att realisera funktionen.  
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5.2.3.2 Separering 
Endast vakuum 

En vakuumsugkopp fäster vid ett av papperets hörn och drar av papperet. 

Vakuum och mekanisk fasthållning 
En vakuumsugkopp lyfter upp ett hörn av papperet, en mekanisk klaff låser fast 
papperet och säkerställer att papperet inte lossnar från gripdonet. 

Mekanisk vals 
En vals fäster mekaniskt vid papperet och dras över skiktet varvid papperet 
rullas upp på valsen. Valsen fungerar även som mothåll för att hindra prepregen 
från att släppa från underlaget. 

Vakuumvals 
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Valsen fäster i papperet med hjälp av en försänkt som sugkopp tar tag i 
papperets kant och rullar sedan av papperet. 

Tejpvals 
Valsen har här en integrerad gripklo som hämtar en bit tejp som är speciellt 
anpassad för att fästa på skyddspapperet, tejpen placeras på papperets kant och 
sedan kan papperet rullas upp på valsen. 

Verktyg på vägg 
Ett fast monterat verktyg i robotcellen, exempelvis en eller flera sugkoppar, 
fungerar som mothåll. Beroende på vilken sida roboten lyfter prepregen kan 
verktyget dra av skyddspapperet eller hålla fast prepregen medan roboten drar av 
skyddspapperet. 

Tvåarmad robot 
Man använder en robot med två armar i cellen, den ena armen lyfter skikten, den 
andra roboten tar emot skikt och håller prepregen medan den första roboten drar 
av skyddspapperet. Arm två placerar därefter prepregen på formen medan den 
första robotarmen hämtar nästa skikt. 

Utvärdering av separeringsprinciper 
Är adhesionen mellan papper och prepreg tillräckligt låg kan papperet avlägsnas genom 
endast en vakuum-sugkopp som håller fast i papperet. Är vidhäftningen högre kan 
mekanisk fasthållning behövas. En mekanisk fasthållning innebär även högre robusthet 
även om en ensam sugkopp skulle bedömmas tillräcklig för att uppnå separering. Att 
rulla upp papperet på en vals har fördelen att valsen samtidigt som den rullar även 
fungerar som mothåll mot att prepregen släpper från underlaget. Valsen är troligtvis mer 
komplicerad att konstruera än alternativen men bör kunna separera prepreg och papper 
som har högre vidhäftning.  

Att använda ett verktyg monterat på väggen i arbetscellen skulle kunna förenkla 
separeringen. Om man väljer att lyfta prepregen med papperssidan nedåt kan papperet 
avlägsnas utan att behöva lägga ner skiktet. En nackdel är att man måste lyfta utan 
papper sista biten. Att använda en robot med två armar är ytterligare ett alternativ. Med 
två armar kan processen utföras snabbare då varje arm simultant kan utföra hälften av 
arbetet.  

5.2.4 Kompaktering 

Den sista funktionen som verktyget ska utföra är att kompaktera kolfiberskikten. 
Avsikten är att släta ut skikten och eliminera luftbubblor. De tekniska principerna för 
kompaktering är roller, kudde och skrapa. 

Roller 
En plast/gummi-roller monteras på gripdonet och rullas över det upplagda 
kolfiberskikter. Liknande används idag ibland vid manuell uppläggning samt 
som en del av ett ATL/AFP-huvud. 

Kudde 
En form av ”kudde” eller elastisk platta trycks mot kolfiberskiktet ovanifrån. 
Används idag av Advanced Composites Group i deras robotcell. 

Skrapa 
En skrapa dras över det upplagda kolfiberskiktet.  
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Utvärdering av kompakteringsprinciper 
Att använda någon typ av roller är beprövat och har en låg risk för åverkan på 
materialet. Medan rollern rullas över skiktet efter det är nedlagt skulle en kuddliknande 
kompakteringsfunktion kunna kompaktera skiktet medan det läggs ned genom att 
gripdonet antar en konvex form som ”rullar av” skiktet. Placeras skiktet med papperet 
kvar kan kompaktering före papperet avlägsnas förenkla separeringen. Däremot kan 
separeringen även leda till att skiktet behöver kompakteras igen om delar av det 
tenderar att släppa från underlaget vid separeringen. 
Att dra med en skrapa över skiktet bedöms inte ha några direkta fördelar över de övriga 
principerna. Det bedöms vara högre risk att materialet skadas av att man drar med en 
skrapa över skikten jämfört med de övriga metoderna. 

5.3 Transformationssystem 

Den tekniska processen visar de omvandlingar som operanden skall gå igenom medan 
transformationssystemen visar de system som utför transformationerna. 

Teknisk process 
Två alternativ för den tekniska processen har etablerats, se Figur 21. Den huvudsakliga 
skillnaden är när i processen som skyddspapperet avlägsnas. 

 
Figur 21. Två alternativ för den tekniska processen. 

Transformationssystem 
Transformationssystemet visar de olika system som är ansvariga för transformationerna 
i processen. Två alternativa transformationssystem har tagits fram, se Figur 22. 
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Figur 22. Två alternativa transformationssystem baserat på de tekniska processerna. 

Utvärdering av teknisk process och transformationssystem 
Test av förflyttning av kolfiberskikt och pappersborttagning med vakuum-gripdon 
utfördes, se bilaga 2. Utgående från testningen togs beslut om att skyddspapperet bör 
avlägsnas efter att prepreg-skiktet har placerats på sin uppläggningsyta då förflyttning 
av skikten utan skyddspapper bedöms försämra precisionen i placeringen samtidigt som 
risken för skador på prepregen ökar. Dessutom beslutades, i samförstånd med Saab efter 
test av tillskärning av en balk i skärmaskin (se bilaga 3), att för tillfället fokusera på lyft 
och placering samt avlägsning av skyddspapper. Tillskärning av skikt sköts av en 
automatisk skärmaskin vilken i dagsläget ändå inte är någon flaskhals i processen. Det 
reviderade transformationssystemet ses i Figur 23. 

 
Figur 23. Reviderat transformationssystem. 

5.4 Funktions/medel-träd 

I funktions/medel-trädet etableras de funktioner som systemet ska utföra samt 
alternativa medel som behövs för att realisera dessa funktioner. Funktions/medel-trädet 
för det kombinerade gripdonet återfinns i bilaga 4. 
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6 Test och analys av tekniska principer 
För att utvärdera de tekniska principerna konstrueras ett antal enklare prototyper. 
Skärprinciper har ej testats. Prototyperna testas och analyseras, vilket ligger till grund 
för bedömningen av medlens lämplighet vid etablering av koncept. För testerna har två 
olika material använts, material A respektive material B. 

6.1 Analys av lyftprinciper 

Ett elektrostatiskt gripdon konstruerades (se bilaga 5) vilket visade att det förvisso var 
möjligt att lyfta släta objekt med låg vikt (ett papper) genom elektrostatisk adhesion 
men att resistansen mot fläkning var alltför låg, så snart vidhäftningen släppte i en 
ytterkant lossnade hela papperet.  

Ett vakuumgripdon konstruerades utgående från befintliga sugkoppar och 
vakuumejektorer. Lyft av prepreg-skikt med och utan skyddspapper utfördes. Vakuum-
gripdonet kunde utan problem lyfta prepreg med endast lågt lufttryck. Lyft utan 
skyddspapper eller på den sidan av prepregen som saknar skyddspapper krävde i princip 
inte något undertryck alls, det var tvärtom problem att få prepregen att släppa från 
sugkopparna. Mer information hittas i bilaga 2. 

Prestandan hos ett vakuumgripdon i kombination med enkelheten i att konstruera ett 
flexibelt vakuumgripdon i jämförelse med ett elektrostatiskt gripdon talar starkt för 
användandet av vakuum.  

6.2 Analys av principer för adhesionsförändring 
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6.3 Analys av principer för separering av skyddspapper 

Enklare tester av pappersborttagning med vakuum, vakuum med mekanisk fasthållning 
(bilaga 2) och vals (bilaga 7) har utförts.  

 

Pappersborttagning från material A med endast vakuum fungerade ej tillfredsställande, 
vakuumsugkoppen tappade ofta papperet. Dessutom är mangling nödvändig för att få ett 
grepp om endast papperet. Genom att låta en hand agera mekanisk klo dras papperet av 
utan att papperet tappas, dock tenderar skiktet att släppa något från underlaget under 
pappersborttagningen. 
Valsfunktionen simulerades genom att tejpa fast ett redan uppfläkt hörn av 
skyddspapperet från material B på en rundstav med diameter 12 mm. Genom att 
manuellt rulla staven rullades skyddspapperet upp på staven. Även här tenderade skiktet 
att släppa något från underlaget, framförallt när den allra sista delen av skyddspapperet 
avlägsnades. 

Att endast använda en sugkopp för separeringen bedöms vara alltför otillförlitligt, att 
använda en sugkopp för att plocka upp ett hörn som sedan hålls fast mekaniskt är en 
mer robust lösning. Förutsatt en mekanism för att initialt hålla fast skyddspapperet 
bedöms även en vals vara en möjlig separationslösning. 

Att använda en två-armad robot bedöms inverka på toleranser och precision. Varje 
aktion där skiktet byter mellan gripdon har en potentiell påverkan på precisionen. 
Dessutom skulle detta innebära att hanteringen vid placeringen av skiktet sker utan 
skyddspapper, vilket innebär ett gripdon med ett högre antal lyftpunkter och som tar 
hänsyn till det ömtåligare materialet. Det sistnämnda gäller även för verktyg på vägg.   
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7 Etablera koncept 
De framtagna lösningsmedlen till de tekniska principerna kombineras ihop till flertalet 
koncept. Genom att bedöma konceptens lämplighet reduceras antalet koncept. De 
återstående koncepten tas vidare till prototypfasen. 

7.1 Kombinera delkoncept 

Koncept skapas genom att kombinera lösningsmedel. För att det kombinerade gripdonet 
på ett robust sätt ska kunna utföra uppgiften kan det vara nödvändigt att kombinera flera 
lösningsmedel för samma funktion. I Tabell 1 visas de lösningsmedel som används för 
att etablera koncept. De medel som bedöms bäst uppfylla funktionen är markerade med 
ett mörkare fält, de näst bästa med ett ljusare fält medan de som bedöms vara sämre på 
att uppfylla funktionen har vita fält.  
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Tabell 1. Morfologisk matris över lösningsmedel 
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Genom att kombinera de lösningar som bäst bedömdes uppfylla funktionen skapades 12 
koncept. En av de antagna fördelarna med vals för separering är att man inte behöver 
förändra adhesionen i samma grad som vid en avdragande rörelse (sugkopp med klo). 
För en tejpvals bedöms även separering utan uppfläkning av ett hörn vara möjligt 
genom användning av en tejp som fäster på skyddspapperet. 

På grund av detta förändrades tre av de fyra koncept innehållande en tejpvals. Två av 
kombinationerna innehållande en tejpvals byttes ut. De varianter som byttes ut innehöll 
adhesionsförändringsprinciperna  och . Två koncept 
innehållande tejpvals behölls. I det ena konceptet är  den enda principen för 
adhesionsförändring, i det andra är principen för att förända adhesion . Istället 
för de två borttagna koncepten med tejpvals skapades två koncept med mekanisk vals 
och respektive . Samtliga skapade koncept ses i Bilaga 8 
För att reducera antalet koncept utfördes en concept screening mot kriterier från 
konstruktionskriterielistan som ansågs relevanta och jämförbara, se bilaga 9. Koncept 1 
valdes som referenskoncept. Samtliga koncept jämfördes mot referenskonceptet med de 
uppsatta kraven, det bedömdes huruvida det jämförda konceptet ansågs uppfylla kraven 
bättre, sämre eller lika bra som referenskonceptet. Resultatet summerades till ett betyg 
för konceptet. Då inget koncept bedömdes vara bättre än referenskonceptet gjordes 
endast en iteration. De koncept som hade ett slutbetyg på -4 eller sämre valdes bort. 
Återstående var fem koncept vilka presenteras nedan. 
 

Koncept 1 - Vakuum, , Sugkopp med klo, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Sugkopp med klo. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 3 - Vakuum, , Sugkopp med klo, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Sugkopp med klo. 
Kompaktera: Elastisk roller. 
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Koncept 5 - Vakuum, , Sugkopp med klo, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Sugkopp med klo. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 6 - Vakuum,  Vakuumvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en intern sugkopp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 12 - Vakuum,  Tejpvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en adhesiv tejp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 
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7.2 Konceptval 

De fem kvarvarande koncepten stämdes av mot konstruktionskriterielistan samt 
diskuterades igenom på ett möte med handledare på Saab samt med Andreas Björnsson, 
doktorand inom industriell produktion vid Linköpings Universitet. Olika tekniska 
lösningar samt genomförbarhet och rimlighet avhandlades, både konstruktionsmässigt 
men även ur ett produktionstekniskt perspektiv.  
Detta utmynnade i att koncept 3 samt 12 inte ansågs lämpliga att fortsätta utveckla. 
Eftersom koncept 3 använder en  för att förändra adhesionen mellan skikt och 
skyddspapper behöver gripdonet släppa skiktet under processen. Varje aktion där 
gripdonet greppar eller släpper taget om ett skikt antas påverka processens precision 
varpå antalet sådana moment bör minimeras och därför bedöms  i det här läget 
inte som en lämplig lösning i förhållande till exempelvis  Koncept 12 
använder sig av en bit speciellt framtagen tejp för att dra bort papperet. Även om tejpen 
ger ett pålitligt grepp om pappret känns det ofördelaktigt att behöva tillföra ett 
ytterligare material i processen, dels med tanke på vad tejpen kostar men också på 
kravet om att minimera underhållet av gripdonet och möjliggöra kontinuerlig 
användning. De koncept som går vidare till prototypfasen är därför koncept 1, 5 och 6. 
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8 Prototypframtagning 
Här beskrivs tankeprocess och beslut då den första prototypen av gripdonet 
konstruerats. Besluten har baserats på erfarenheter insamlade under tester.  
Komponentval gällande pneumatiska delar har gjorts i samråd med Kenneth Winkler 
från Winklers Automation AB. 

Konceptgenereringfasen har utmynnat i tre koncept som utvecklats vidare genom att en 
prototyp konstruerats och testats. Av lyftverktyget skapades både en CAD-modell och 
en fysisk prototyp. CAD-modellen användes tillsammans med modeller av skikten till 
en balk för att uppskatta antalet sugkoppar som behövdes och deras placering. Målet 
med den fysiska prototypen var att verifiera den analytiska modellens placering av 
sugkoppar och om nödvändigt justera dem. Lyftfunktionen var tänkt att 
funktionsmässigt efterlikna en tänkbar slutprodukt men erbjuda en högre justerbarhet. 
Vid utformningen av lyftfunktionen togs valda medel för övriga delfunktioner i 
beaktning så att utformningen senare inte behövde göras om. En mängd komponenter 
till prototypbygget fanns att tillgå på Saab då ett skrotat vakuumgripdon för en annan 
applikation ställts till förfogande. 
Även för separering skapades både CAD-modeller och fysiska prototyper. CAD-
modeller användes som underlag vid tillverkningen av de fysiska modellerna. Målet 
med separeringsprototyperna var att vidare undersöka hur väl de utförde uppgiften. Test 
av prototyperna användes som underlag för konceptval.  

8.1 Lyfta 

Konceptgenereringen har visat att en lösning med vakuumgripdon för att lyfta och 
placera kolfiberskikten är det mest lämpade att använda i den här applikationen. Fokus 
låg på att ta fram en konstruktion som var så justerbar som möjligt. Detta för att enkelt 
kunna återanvända de flesta eller samtliga delar i senare iterationer vilket skulle minska 
ledtider och kostnader. I den första prototypfasen togs ett förslag på layout och 
placering av sugkopparna fram för testning. Skikten ritades upp i CATIA V5 enligt data 
från det skärprogram som används för tillskärning av skikten, se bilaga 10. De ritade 
skikten placerades ovanpå varandra varefter deras placering justerades så att alla skikt 
fick en gemensam kant. Alla skikt med fiberriktning 90º respektive -45º har även 
placerats med ett gemensamt hörn medan alla 45º-skikt placerats med ett gemensamt 
hörn, se Figur 24.  
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Figur 24. Samtliga skikt för aileronbalk 2 främre placerade med gemensam kant. 

När skikten sedan observerades i genomskärning enligt Figur 25 kunde en layout av 
sugkopparna tas fram. Som figuren visar skiljer sig alla skikt något ifrån varandra 
storleksmässigt. 

 
Figur 25. Konturer för samtliga skikt till aileronbalk 2 främre. 

14 stycken ejektorer med tillhörande sugkopp bedömdes vara tillräckligt för att utföra 
funktionen lyfta. Antalet ejektorer samt placeringen utav dem baserades på de 
erfarenheter som införskaffades vid testet av vakuumgripdon i bilaga 4. Figur 26 visar 
de 14 ejektorerna placerade över de skikt som skall hanteras, de två hörnen i nederkant 
lämnades fria för att möjliggöra en adhesionsförändrande operation i syfte att inleda 
separation mellan skikt och skyddspapper.  

45
º 

90º 

– 45º 
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Figur 26. Placering av sugkoppar relativt skikt för balk 2 främre. 

De ejektorer som redan fanns att tillgå beslutades användas i den första prototypen men 
kompletterades med nya sugkoppar i naturgummi, vilket är ett material som används vid 
komposittillverkning idag och ej förorenar kompositmaterialet, vilket silikonsugkoppar 
kan göra. Ejektor och sugkopp illustreras i Figur 27. 

                        
Figur 27. Konfiguration av ejektor med sugkopp.      

För att fixera ejektorerna beslutades att använda aluminiumprofiler med spår, främst 
med tanke på de goda möjligheterna till finjustering av enskilda koppar i förhållande till 
exempelvis en platta med förborrade hål. Aluminiumprofilerna till stommen i 
konstruktionen utsätts inte för några större laster och valdes därför med ett så litet 
tvärsnitt som möjligt för att maximera flexibilitet samt hålla nere gripdonets vikt. 
Profilerna har även ett fräst spår på varje sida för infästning av komponenter. Då alla 
befintliga fästelement är gjorda för ett 10mm brett spår valdes en aluminiumprofil med 
minsta möjliga tvärsnitt som samtidigt erbjöd denna spårbredd, valet föll på en 
40x40mm profil. Profiler med tänkt montering visas i Figur 28. 

PIAB VGS 3010, M8 
16mm toppmontering 

G 3/8” – G1/8” adapter  

Schmalz SGPN 15mm 
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Figur 28. Aluminiumprofiler. 

Luftflödet till ejektorerna behövde även kunna styras för att klara kravet att lyfta olika 
geometrier, varför ventiler anslöts till ejektorerna. Varje ejektor behöver inte styras 
individuellt utan nio ventiler beräknades vara tillräckligt. Ejektorerna behövde nu fästas 
i  profilerna.  Det  enklaste  alternativet  var  att  fästa  dem  direkt  i  profilernas  spår.  Detta  
skulle dock innebära att de blir låsta i två riktningar och endast kan justeras längs 
profilens utbredningsriktning och flexibiliteten minskar. Istället tillverkades 
monteringsbleck av aluminiumplåt och monterades mellan profilerna och ejektorerna 
för att möjliggöra justering i två riktningar. I Figur 29 och Figur 30 visas lyftverktyget 
med de 14 ejektorerna monterade med monteringsbleck. För att dela upp luftflödet på 
ventilerna monterades de i två fördelningsblock som sedan ansluts till ytterligare en 
ventil för att kunna stänga av samtliga ejektorer när ett skikt placerats. Slutligen anslöts 
en tryckgivare med regulator mellan huvudventilen och tryckluftkällan. Ett pneumatiskt 
kopplingsschema över hela lyftkonstruktionen kan ses i bilaga 11. 

 
Figur 29. Lyftverktyg, toppvy. 
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Figur 30. Lyftverktyg, vy underifrån. 

Ett  schema  över  vilka  ventiler  som  ska  aktiveras  för  hantering  av  respektive  skikt  
återfinns i bilaga 12. 

8.2 Förändra adhesion 

 
 

 

 
 

8.3 Separera papper 

Sugkopp med klo 
För att kombinera en sugkopp med ett mekaniskt gripdon har en befintlig ejektor 
använts som utgångspunkt där en fasthållande klo konstruerats och monteras på 
ejektorn. Tanken är att sugkoppen inleder separeringen av papper varpå klon greppar 
tag och slutför separationen. Gripklon tillverkades av 1,5mm tjock plåt som bockades 
och borrades för att möjliggöra montering på ejektorn. Plåtbitarna hålls samman med 
hjälp av ett gångjärn för att åstadkomma den greppande funktionen. Mekanisk drivning 
av greppfunktionen i form av fjäder eller tryckluftscylinder diskuterades men 
implementerades inte i detta skede. En översiktsbild av sugkoppen med klon visas i 
Figur 31 och den tänkta lyftcykeln illustreras i Figur 32. 
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Figur 31. Sugkopp med klo. 

 
Figur 32. Sekvens för borttagning av skyddspapper. 

För att minska risken att sugkoppen tappar skyddspappret vid separeringen bör den 
mekaniska klon kunna stängas så tidigt som möjligt efter att avlägsningsprocessen 
påbörjats. Genom att korta klon så att den inte täcker hela sugkoppen kan den stängas 
utan att hela koppen behöver lyftas utan endast vinklas. Ju kortare klo desto mindre 
vinkel behöver sugkoppen vinklas, men samtidigt minskar den fasthållande arean mot 
pappret. Inför det första testet justerades klon så att koppen endast behöver vinklas 30 
grader innan den kan stängas. Figur 33 illustrerar relationen mellan klons längd och 
sugkoppens vinkling. Man kan se hur linjerna som representerar 10 respektive 20 
graders lutning korsas medan linjen för 30 graders vinkel inte korsas av klon. 
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Figur 33. Relation mellan klolängd och gripdonets nödvändiga lutning. 

Vakuumvals 
Den konceptuella konstruktionen av en vakuumvals för avlägsning av skyddspapper 
visade sig bli väldigt komplex då valsen är tänkt att husera en sugkopp samtidigt som 
den skall kunna roteras. 
Själva separationsförfarandet går till så att sugkoppen tar tag i det hörn som förberetts 
för separation, därefter rullas valsen ett kvarts varv bakåt så att hörnet skiljs från 
kolfibern. Därefter kommer ytterligare en vals att tryckas mot den första vilket håller 
fast pappret mekaniskt och matas sedan bort mellan de båda valsarna samtidigt som 
verktyget rör sig längs skiktet. Pappersborttagning med konceptet vakuumvals 
illustreras i Figur 34. Det inledande lyftet av hörnet och avrullningsoperationen kan 
demonstreras var och en för sig, prototypen delades därför upp i två. Den ena utför 
vakuumfunktionen vilken demonstreras i de två vänstra bilderna i Figur 34 nedan, 
upprullningsfunktionen utgörs av de två högra bilderna i figuren. Detta minskade 
komplexiteten avsevärt och antas inte ha påverkat bedömningen av konceptet i för stor 
utsträckning.  

 
Figur 34. Separeringssekvens vid pappersborttagning med vakuumvals. 

Vakuumfunktionen konstruerades av ett 50 mm långt rör med en diameter på 40 mm. 
En 15mm sugkopp borrades in och anslöts till en vakuumkälla från insidan av röret, se 
Figur 35. 
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Figur 35. Prototyp av vakuumvals.  

Rotationen och matningen av valsen skedde med handkraft och en manuell ventil styrde 
vakuumflödet i sugkoppen. 

Upprullningsprototypen utgörs av två valsar med längden 250 mm. Den undre valsen är 
klädd med skumgummi och har diametern 22 mm, den övre valsen är av metall och har 
diametern 25 mm. Valsarna pressas samman med hjälp av dragfjädrar placerade i 
infästningspunkterna i ändarna. Rotationen skedde även här manuellt genom att den 
övre valsen roterades vilket drev rotationen av den undre och även frammatningen över 
skyddspappret. Prototypen ses i Figur 36. 

 
Figur 36. Valsprototyp för upprullning. 

8.4 Kompaktera 

Från konceptgenereringen återstod endast en roller som medel för att lösa delfunktionen 
kompaktera. I detta skede bestod rollern av en modifierad målarroller som inte 
monterades på gripdonet. Anledningen till denna relativt enkla lösning var dels att spara 
resurser till de övriga delfunktionerna samt att behovet av en kompakteringsfunktion 
inte var helt säkerställd än. 
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9 Utvärdering av prototyp 
De tillverkade prototyperna används för att genomförda en testuppläggning av en 
skevroderbalk. Nedan presenteras upplägg för och resultat från detta test. 

9.1 Planering av prototyputvärdering 

Inför testet upprättades en testplan vilken beskriver testets syften och mål. Syftet med 
testet var att undersöka precision och tillförlitlighet vid förflyttning och placering av 
prepreg samt att testa de två återstående medlen för separering av skyddspapper, 
sugkopp med klo och vakuumvals. Målen var dels att få underlag för val av 
separeringskoncept att arbeta vidare med, dels att få verifikation på att 
sugkoppskonfigurationen kunde hantera samtliga skikt den är anpassad för. 

Testet planerade att genomföras genom att fästa gripdonet i en lyftvagn. Då ingen 
fungerade lyftvagn fanns tillgänglig planerades istället att använda en telferkran, en 
kedja infäst i taket, vilket möjliggjorde att gripdonet kunde hissas upp och ned. En äldre 
mall som tidigare använts för manuell uppläggning av balken lånades och placerades på 
ett rullbord tillsammans med en plastbit och en linjal som tejpades fast mot bordet för 
att användas som upphämtningsplats för skikten. Testuppställningen ses i Figur 37. 

   
Figur 37. Gripdon upphängt i telferkedja samt uppläggningsbord. 

Inför testet verifierades sugkoppspositionerna och ventilschemat mot samtliga skikt, 
detta ledde till att ytterligare en ejektor med sugkopp monterades på gripdonet för att 
stödja vid hantering av 90°-skikt, se Figur 38. 
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Figur 38. Sugkoppspositioner med femton ejektorer. Ejektor femton är inringad. 

Förberedelserna inför testet slutfördes med att samtliga 90°-, +45°- och -45°-skikt för en 
skevroderbalk skars ut i skärmaskin med material A. Hela testplanen återfinns i bilaga 
13. 

9.2 Genomförande av prototyputvärdering 

Med gripdonet upphängt i telferkedjan placerades ett skikt vid upphämtningsplatsen, 
gripdonet sänktes ned till skiktet, ventiler ställdes in enligt ventilschemat och 
huvudventilen för tryckluftstillförsel till ejektorerna öppnades. Gripdonet hissades upp 
och eventuella nedböjningar av skiktet noterades, se Figur 39.  

  
Figur 39. Skikt hämtas och lyfts. 

och rullbordet justerades så att gripdonet 
hamnade över den plats på mallen där skiktet skulle placeras, se Figur 40.  

  
Figur 40.  och injustering av gripdon över mall. 
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Därefter sänktes gripdonet ned och styrdes manuellt in mot hjälplinjerna på mallen. Då 
skiktet placerats stängdes huvudventilen och gripdonet lyftes upp, se Figur 41. 

  
Figur 41. Skiktet justeras in mot mall och placeras. 

Eventuella luftbubblor eller andra avvikelser noterades. Vakuumvalsprototypen drogs 
över skiktet för att kompaktera skiktet och resultatet av kompakteringen noterades. 
Någon av separeringsprototyperna användes för att avlägsna skyddspapperet. 
Variationer av ovanstående utförande innefattade: 

 Placeringen av skikt utfördes med fokus på att föra ner skiktet i en rak och jämn 
rörelse, till skillnad från att noggrant passa in skiktet mot mallens linjer. 

 Ingen kompaktering före separering av skyddspapper, kompakteringen skedde 
istället efter papperet tagits bort. 

  

 Separering med sugkopp med klo i olika hastigheter. 

9.3 Resultat av prototyputvärdering 

Vid lyft och placering noterades omgående att den nedböjning som sker i ytterkanter av 
skikt inte påverkar precisionen vid nedläggning i någon högre grad. Istället för att 
fokusera på var skiktets ytterkanter hamnade observerades vilka ojämnheter som 
uppstod i skikten då de placerades. Skikten placerades in i fyra storleksklasser: inga 
ojämnheter, S, M och L. I klass S hamnade de skikt vars ojämnheter jämnades ut genom 
ett drag med kompakteringsrollern, M krävde flera drag med rollern, L krävde manuell 
justering av skiktet. Resultatet finns i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Skiktens jämnhet efter placering 

Inga ojämnheter S M L Summa 

16 5 5 1 27 

För pappersborttagning användes sugkopp med klo och vakuumvals. Då vakuumvalsen 
testades användes en vals med en vakuumsugkopp som fäste i  och 
det verifierades att valsen kunde rulla minst ett halvt varv innan papperet släppte från 
sugkoppen, se Figur 42.  
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Figur 42. Test av upprullning med vakuumvals. 

Därefter fästes papperet manuellt mellan de två valsarna i upprullningsprototypen och 
den övre valsen roterades för att separera papperet från prepregen och driva fram 
verktyget, se Figur 43. 

   
Figur 43. Test av upprullning med dubbelvals.   

Hypotesen att vakuumvalsen kan separera skyddspapperet och kompaktera samtidigt 
visade sig stämma. För +45°- och -45°-skikt avlägsnades papperet och gav ett plant 
skikt utan synliga ojämnheter. För 90°-skikten behöver valsen rullas diagonalt över 
skiktet. Om valsen skulle rullas i balkens längdriktning, tvärs skiktets fiberriktning, 
separerar prepreg-matrisen mellan fibrerna. För att rulla diagonalt behövs en 
vakuumvals med större utberedning än den konstruerade prototypen, vilket innebar att 
skyddspapperet på 90°-skikt ej kunde separeras med en vakuumvals i detta test. 
Separering med sugkopp med klo gav ett mycket bra resultat i samtliga fall där skikten 
kompakterats före separeringen inleddes, inga ojämnheter kunde observeras. Då ingen 
kompaktering utfördes före separering lossnade hela skiktet från mallen. Att dra av 
papperet med en jämn och hög hastighet gav ett bättre resultat än att dra långsamt och 
försiktigt. Att använda värme för att förändra adhesionen påverkade inte resultatet och 
ansågs ej längre nödvändigt. 
En ytterligare observation var att skikten tenderar att böjas av sig själva då de exponeras 
för miljön i det renrum där testet utfördes. Den nedböjning som kunde noteras när man 
lyfter ett skikt med papperssidan uppåt påträffades också då skiktet läggs med papperet 
nedåt på ett bord. Ett exempel av det extremare slaget ses i Figur 44. 
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Figur 44. Böjt prepreg-skikt. 

I normalfallet då prepreg-skikt skärs ut i skärmaskin läggs en plast mot prepreg-sidan 
och papperet läggs ned mot skärbordet, plastens funktion är att skapa vakuum så att 
prepregen hålls fast mot bordet. Plasten fäster mot prepegen och får sitta kvar till dess 
att skiktet ska läggas upp på mallen. Böjningen av skiktet uppträder inte så länge plasten 
är kvar på skiktet. Då plasten avlägsnas börjar skiktet böjs inåt mot prepreg-sidan.  

9.4 Slutsatser och diskussion av prototyputvärdering 

Nedböjningen vid lyft av skikt bedömdes i detta test ej påverka precisionen. Ett test med 
en riktig robot som placerar skikt på en mall anpassad för skikt i 300mm-material bör 
utföras för att verifiera detta. 

Att flera av skikten placerades med synliga ojämnheter kan till stor del härledas till den 
manuella inpassningen vid placering av skikt och svårigheten med att få en helt vertikal 
rörelse vid nedläggning. I strävan efter att justera in skikten mot mallens linjer sänktes 
skikten ned tillräckligt för att kontakt med underlaget eller redan placerade skikt skulle 
uppstå i vissa punkter på grund av en inte helt vertikal rörelse och då skikten böjs något. 
När man sedan justerar skikten gör kontakten att skikten glider mot sugkopparna och 
bucklor uppstår, se Figur 45. 

 
Figur 45. Ojämnheter kan uppstå då gripdonet förflyttas samtidigt som kontakt mellan 
skikt och underlag uppstår. 

För att undvika ojämnheter bör gripdonet sänkas ned med en helt vertikal rörelse i 
slutskedet av placeringen, ingen förflyttning i sidled bör ske efter det att kontakt mellan 
skikt och underlag kan uppstå. Tillräckligt högt lufttryck behövs i systemet för att 
förhindra att skikten glider mot sugkopparna. 
Baserat på detta test valdes sugkopp med klo som slutgiltig lösning för att separera 
skyddspapper och prepreg. Lösningen har visat sig fungera väl för samtliga testade 
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skikt. Dessutom är konstruktionen för en sugkopp med klo simplare än för en 
vakuumvals. Kompakteringen has visats vara nödvändigt i processen och bör utföras 
före separering av skyddspapper. Baserat på detta reviderades transformationssystemet, 
det slutgiltiga systemet ses i Figur 46. 

 
Figur 46. Slutgiltigt transformationssystem. 

Det observerades att skikten tenderar att böja sig då de exponeras för miljöfaktorer. 
Nedböjningen av de delar av skikten som hänger utanför gripdonet kan minskas 
avsevärt om man finner och åtgärdar orsaken till att skikten böjs. En hypotes är att 
papperet tar åt sig fukt från omgivningen och därmed utvidgas. 
Övriga slutsatser från testet är att värme inte har någon signifikant påverkan på 
adhesionen och att, precis som i den manuella produktionen, lägga skikten på en mall av 
mylarplast och sedan kompaktera erbjuder tillräcklig adhesion för att papperet ska 
kunna avlägsnas utan ojämnheter. 
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10 Prototyprevidering 
Efter testuppläggningen och då ett slutgiltigt val kring pappersborttagningen fattats 
revideras gripdonet innan det slutgiltiga testet där gripdonet skulle monteras på en 
industrirobot. Mindre positionsjusteringar av ejektorerna görs för att hantera skikten 
bättre vid lyft och placering. Därefter monteras sugkoppen för pappersborttagning på 
gripdonet. 

10.1  Konstruktion av mekanisk klo 

Vid tidigare test har ejektorn med klon hållits i handen och klon har manövrerats med 
hjälp av handkraft. När lösningen sedan monterats på gripdonet togs beslutet att 
konstruera en mer maskinell drivning av klon. Olika lösningar med fjädrar eller 
elektriska motorer diskuterades men valet föll tillslut på att använda sig av en 
tryckluftcylinder. Cylindern som valdes är 20mm diameter och har en slaglängd på 
50mm. Modellen är dubbelverkande vilket betyder att den inte fjädrar tillbaka av sig 
själv när tryckluften stängs av utan man behöver ändra riktningen på luftflödet för att 
dra tillbaka cylindern från utsträckt läge. En mekanism för att förbinda klo och cylinder 
behövdes. Problemet var att en cylinderkolv rör sig helt linjärt medan klon rör sig längs 
en cirkelbåge. En illustration över monterad cylinder och klo samt banor i vilka de båda 
rör sig visas i Figur 47. 

 
Figur 47. Luftcylinder och sugkopp med klo monterade på gripdonet. Respektive 
komponents rörelsebanor är utritade. 

För att länka samman de båda konstruerades en länkarm med rörliga leder som 
möjliggör en mekanisk kraftöverföring mellan cylinder och klo. Länkarmen är 
uppbyggd av tillskurna plåtbitar som hålls samman av gångjärn. Länkarmen visas i 
Figur 48. 
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Figur 48. Länkarm för öppning/stängning av sugkopp med klo. 

För att reglera den kraft med vilken klon aktiveras monteras en tryckregulator mellan 
tryckluftsanslutning och cylindern. Mellan regulatorn och cylindern monteras även en 
manuell 4/2-riktningsventil för att styra cylinderns fram- och återrörelse. För aktivering 
av sugkoppen monteras en ventil. Hela sammanställningen med luftcylinder, sugkopp 
och klo monterad på gripdonet ses i Figur 49. 

 
Figur 49. Sugkopp med klo monterad på gripdonet. 

Pneumatisk cylinder 

Sugkopp 

Ventil, sugkopp 

4/2-riktningsventil 

Tryckregulator 
Länkarm Klo 



Prototyprevidering 

  59 

 

10.2  Sammanställning av gripdonsprototyp 

Revideringen av prototypen avslutas med att en fästplatta skärs ut av 4mm 
aluminiumplåt och borras till enligt robotarmens gränssnitt för att slutligen fästas på 
gripdonet. En CAD-modell av den slutgiltiga prototypen visas nedan i Figur 50. 

 
Figur 50. CAD-modell av den slutgiltiga prototypen. 

Den färdigbyggda prototypen visas nedan i Figur 51. 

 
Figur 51. Funktionsmodell av den slutgiltiga prototypen. 



Utveckling och design av gripdon för komposithantering  

60 

 



Verifiering med industrirobot 

  61 

 

11 Verifiering med industrirobot 
Efter att prototypen reviderats utfördes tester vid Linköpings Universitet där gripdonet 
monterades på en industrirobot. Simuleringar av en plockning och placeringssekvens 
och pappersborttagning utfördes. 

11.1 Planering av robotverifiering 

Testet planerade att utföras med en tvåarmad Yaskawa Motoman SDA10D 
industrirobot. Inför testet verifierades att det tillverkade fästet passade robotens 
infästningsplatta och att gripdonet inte överskred robotens maximala lastkapacitet. Då 
ohärdad prepreg inte fick införas i laborationslokalen användes prepreg-skikt som fått 
torka i rumstemperatur i flertalet veckor samt endast skyddspapperet från de skikt som 
användes vid den tidigare utvärderingen. För att simulera pappersborttagningssekvensen 
användes skyddspapper och dubbelhäftande tejp. Ett skyddspapper tejpades mot 
underlaget, sedan tejpades ytterligare ett skyddspapper mot det första. Gripdonet 
monterades på den ena av robotens två armar, se Figur 52. 

 
Figur 52. Gripdon monterat på en Yaskawa Motoman SDA10D industrirobot. 
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11.2 Genomförande av robotverifiering 

Inledningsvis utfördes ett antal förflyttningar för att bekanta sig med robotens 
styrsystem och verifiera att inga kollisioner skedde mellan gripdonet och robotens 
armar. Två program för förflyttning av gripdonet skapades. Det första för att simulera 
att ett skikt plockas upp, förflyttas, och placeras ned och det andra för att simulera 
borttagning av skyddspapperet. 
Testet med det första programmet utfördes genom att ett skyddspapper placerades i 
upphämtningspositionen och papperets ytterkanter markerades med streckade linjer. 
Därefter aktiverades sugkopparna och skiktet förflyttades till slutpositionen, vilken även 
den markerades genom streckade linjer. Programmet kördes upprepade gånger genom 
att ett skyddspapper placerades i startposition och flyttades till slutposition. 

För test av pappersborttagning fixerades de två sammantejpade skikten på underlaget. 
Programmet placerade den ände av gripdonet där klon var monterad över det hörn där 
separeringen skulle inledas, varefter sugkoppen sänktes ned mot papperet och 
aktiverades manuellt. Hela gripdonet lyftes uppåt och klon stängdes med den manuella 
ventilen. Gripdonet förflyttades horisontellt över skikten i skiktens längdriktning för att 
separera papperen.  

För att även verifiera borttagning av skyddspapperet från riktiga prepreg-skikt utfördes 
ytterligare ett test i renrum på Saab. Gripdonet hängdes upp i telferkedjan roterat 90 
grader, så att sugkoppen med klon pekade nedåt. Sugkoppen fördes ned mot ett placerat, 

och kompakterat skikt, ventilen aktiverades och sugkoppen lyftes upp, se Figur 
53. 

  
Figur 53. Sugkoppen placeras över separerat hörn och lyfter papperet. 

Därefter aktiverades luftcylinderns riktningsventil vilket medför att klon roteras ned och 
håller fast papperet. Gripdonet flyttas över skiktet och papperet avlägsnas, se Figur 54. 
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Figur 54. Klon aktiveras och papperet avlägsnas. 

11.3 Resultat av robotverifiering 

Vid körning av det första programmet, upplockning och placering, kunde inga 
avvikelser i placeringen av skiktet noteras. Inte heller efter repeterade test av 
pappersborttagningen kunde några problem rapporteras, varken då den utfördes med 
robot eller med manuell hantering av gripdonet.  

11.4 Slutsatser och diskussion av robotverifiering 

Då inga problem uppstod anses det verifierat att gripdonet, monterat på en industrirobot, 
kan användas för plockning och placering av prepreg-skikt samt avlägsning av 
skyddspapper. Då inget test med robot och ohärdad kolfiber kunnat utföras behöver 
fortfarande placeringsprecisionen vid hantering av ohärdad prepreg undersökas. 
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12 Resultat och slutsatser 
Detta kapitel presenterar projektets resultat samt besvarar de frågeställningar som 
inledningsvis formulerades. Resultatet är ett multifunktionellt gripdon som kan lyfta, 
placera och kompaktera skikt av kolfiberprepreg. Gripdonet kan även avlägsna skiktets 
skyddspapper. 

12.1 Resultat 

Ett gripdon för uppläggning av skikt av ohärdad kolfiberkomposit har konstruerats. 
Gripdonet kan lyfta och placera skikt med vakuumsugkoppar. Sugkopparna är indelade i 
ett antal zoner vilka kan aktiveras och avaktiveras individuellt genom manuella ventiler. 
Detta möjliggör hantering av skikt med varierande dimensioner. Gripdonet kan även 
avlägsna skyddspapper från prepreg-skikt. Separeringen sker genom en sugkopp med en 
mekanisk klo. En prototyp har konstruerats och verifierats genom robottester och 
manuella tester. Prototypen ses i Figur 55. 

 
Figur 55. Prototyp av multifunktionellt gripdon för komposithantering. 

Gripdonets lyftfunktion realiseras genom 15 stycken ejektorer med tillhörande 
vakuumsugkoppar. Sugkopparna är placerade för att hantera uppläggning av skikten till 
balk 2 i det skevroder till Airbus A320 som tillverkas vid Saab AB i Linköping. 
Sugkopparna har en diameter på 15 mm och är tillverkade i naturgummi för att inte 
riskera kontamination av kolfiberskikten. Sugkopparna har delats in i 9 zoner enligt 
Figur 56. 
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Figur 56. Placering och zonindelning av sugkoppar. Varje zon kan styras individuellt. 

Separeringsfunktionen realiseras genom en sugkopp monterad på gripdonets ena 
kortsida. Sugkoppen har en mekanisk fastlåsningsmekanism som styrs genom en 
dubbelverkande pneumatisk cylinder. Sugkoppen lyfter upp en del av skyddspapperet 
varefter cylindern aktiveras och den mekaniska klon roteras ned och säkerställer ett 
tillförlitligt grepp om skyddspapperet. Funktionen demonstreras i Figur 57. 

   
Figur 57. Sugkopp med klo.  

Gripdonets totala vikt är 7,3 kg. Gripdonets dimensioner, exklusive luftslangar, framgår 
av Figur 58 nedan. 
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Figur 58. Gripdonets dimensioner. 

Gripdonet kan monteras på en industrirobot. Ett fäste har tillverkats för infästning på en 
Yaskawa Motoman SDA10D. Gripdonet uppfyller därmed samtliga skall-krav enligt 
konstruktionskriterielistan, se Tabell 3. 

Tabell 3. Uppfyllda skall-krav från konstruktionskriterielista. 

Egenskap Värde Enhet K/Ö 
Funktion      
Gripdonet är kompatibelt med robot Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kan lyfta kolfiberprepreg Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kan avlägsna skyddspapper från prepreg Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kan placera prepreg på mall Ja Ja/Nej K 
Funktionsbestämmande egenskaper    
Gripdonet kan hantera olika geometrier Ja Ja/Nej K 
Gripdonet skadar inte materialet Ja Ja/Nej K 
Gripdonet avlägsnar skyddspapper Ja Ja/Nej K 
Gripdonet placerar med liten felmarginal 0,5 mm K 
Brukstidsegenskaper    
Gripdonet kan användas i renrum Ja Ja/Nej K 
Gripdonet klarar kontinuerlig användning Ja Ja/Nej K 
Gripdonet har lång livslängd Ja Ja/Nej K 
Säkerhet/ergonomiska egenskaper    
Gripdonet skall inte medföra fara för operatör Ja Ja/Nej K 

12.2 Slutsatser 

Genom de resultat som projektet producerat kan utifrån frågeställningarna följande 
slutsatser dras: 

1. Är automation med industrirobot en lämplig metod för att automatisera 
uppläggningen av en kompositdetalj? 

Med det konstruerade gripdonet har det visats en industrirobot med ett gripdon kan 
användas för automatisering av uppläggningen av prepreg-skikt till en kompositbalk.  

2. Kan samtliga nödvändiga funktioner integreras i ett multifunktionellt gripdon? 

175mm 
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Ett multifunktionellt gripdon som kan lyfta kolfiberskikt samt avlägsna skyddspapper 
har konstruerats. En kompakteringsfunktion är nödvändig men har ej integrerats i 
gripdonet. Montering av en roller för kompaktering bedöms kunna ske utan svårigheter. 
Ingen skäranordning har integrerats i gripdonet då beslut tagits om att tillskärning av 
skikt sker i en separat automatisk skärmaskin. 
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13 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras projektets resultat, den metod som använts under 
utvecklingsprocessen samt förslag på det vidare arbete som krävs för att visionen om att 
använda tekniken i produktion skall kunna förverkligas. 

13.1 Resultat 

Resultatdelen av diskussionskapitlet kan delas in i konceptutveckling och 
gripdonsprototyp. Konceptutveckling behandlar den utvecklingsgång som har lett fram 
till det gripdon som konstruerats medan avsnittet gripdonsprototyp diskuterar 
funktioner, styrkor samt svagheter hos gripdonet. 

13.1.1 Konceptutveckling 

Den komplicerade kravbilden av att ett mjukt och ömtåligt material skall hanteras i en 
ren  miljö  på  ett  tillförlitligt  sätt  har  gjort  att  antalet  möjliga  tekniska  lösningar  under  
projektet  varit  lågt,  även  om  det  teoretiska  antalet  koncept  varit  högt.  Nya  idéer  som  
framkommit har relativt snabbt gått att bedöma då det sällan varit en fråga om hur bra 
lösningen fungerar utan snarare om den över huvud taget fungerar. 
Faktumet att det från industrin saknas exempel på liknande lösningar som används i 
produktion idag har gjort att de enda beslutsgrunder som funnits till hands under 
konceptutvecklingen är de egna tester som genomförts samt de resonemang som förts 
mellan de inblandade i projektet. Visst finns många exempel där vakuumgripdon 
används men den ständiga stötestenen har varit hur skyddspappret skall avlägsnas utan 
att påverka precisionen i uppläggning eller skada kolfiberskiktet. Den tekniska 
osäkerheten kring detta moment har krävt mycket testning vilket i sin tur gjort 
konceptutvecklingsprocessen mer utdragen än vad som från början var tänkt. Att 
utveckla en teknik samtidigt som en produkt baserad på tekniken tas fram har också 
bidragit till en längre konceptgenereringsprocess. Hade mer tid avsatts åt 
konceptgenerering hade sannolikt mer välgrundade beslutsunderlag kunnat inhämtas, 
dock hade projektet med största sannolikhet inte nått ända fram till en fysisk prototyp 
inom tidsramen för ett examensarbete. 

13.1.2 Gripdonsprototyp 

Syftet med prototypen, att bedöma huruvida automatisk uppläggning av kolfiberskikt är 
möjlig, anses vara uppfyllt. Den slutgiltiga prototypen klarar av att med gott resultat 
genomföra uppläggning av den valda balken. De större ojämnheter som i vissa fall 
observerats på lagda skikt har sannolikt uppkommit då gripdonet vid uppläggningen 
varit tvunget att positioneras för hand på mallen. De mindre ojämnheterna borde minska 
om fler sugkoppar används, då fler lyftpunkter på varje skikt gör att skiktet hålls planare 
och placeringen på mallen blir mer jämn. Men även om fler sugkoppar skulle användas 
kommer skiktet behöva någon form av kompaktering för att inte släppa från mallen vid 
borttagning av pappret. Däremot innebär fler sugkoppar också att mindre lyftkraft 
behövs i varje ejektor vilket minskar risken att lyftmärken bildas på skiktet och på så vis 
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riskerar  att  försämra  slutproduktens  kvalitet.  Om framtida  tester  visar  att  alla  typer  av  
ojämnheter vid läggning påverkar den slutgiltiga precisionen bör antalet sugkoppar 
ökas. Plats för ytterligare koppar kan skapas genom att ejektorerna samlas ihop och 
separeras från sugkopparna med hjälp av förlängningsslangar.  
Gripdonets och således även processens funktionalitet har av tillgångsskäl endast 
verifierats mot kolfibermaterial A. Detta eftersom kolfibermaterial B i dagsläget 
används mer sällan och således varit svårare att få tag på. Testerna har visat att 
uppläggning samt pappersborttagning fungerar väl när material A används. Avses 
processen användas till något annat material bör först de tester som genomförts 
upprepas med det önskade materialet för att verifiera funktionaliteten. Det andra 
materialet som används i komponenter åt Airbus på Saab, kolfibermaterial B, har visat 
sig vara svårare att avlägsna papper ifrån. Problemet verkar vara att adhesionen mellan 
skyddspapper och prepreg är större än för material A vilket gör att papper och prepreg 
lätt fäster samman igen efter att de . Ett sätt att leta efter en 
lösning på problemet är att undersöka om det går att byta till ett för processen mer 
lämpat skyddspapper. 
Prototypens vikt med ett kolfiberskikt är 7,3kg. Då gripdonet skulle testas på en robot 
visade sig denna vikt överstiga maximal lastkapacitet hos den tänkta roboten varpå en 
annan  robot  fick  användas  vid  testet.  Dessa  båda  robotar  är  dock  relativt  små och  har  
därför inte den räckvidd som skulle krävas i en verklig robotcell för uppläggning av en 
hel balk. Robotar med större räckvidd har även en betydligt högre lastkapacitet vilket 
gör att gripdonets vikt snabbt blir irrelevant i sammanhanget. 
Borttagning av skyddspapper har under projektet visat sig vara det svåraste momentet 
att lösa vilket har gjort att valet av lösning för den funktionen krävt mer arbete än för de 
övriga funktionerna. Även om sugkopp med klo valdes för det slutgiltiga konceptet kan 
lösningen med en vakuumvals fortfarande vara av intresse, speciellt om det visar sig att 
sugkoppen med klo fungerar mindre bra när en annan kombination av material och 
skyddspapper testas. 
Ett fenomen som observerats under tester är att utskurna skikt som förvarats i 
rumstemperatur några dagar börjar böja sig. Exakt vad detta beror på har inte undersökts 
i projektet men det är något man definitivt behöver ta reda på om man vill ta tekniken 
närmare produktion. De observationer som gjorts har lett till en del diskussioner och 
spekulationer. Skikten böjer sig alltid åt den sidan av skiktet som inte har skyddspapper 
på sig. Om detta beror på att pappret utvidgar sig eller att kolfiberskiktet drar ihop sig är 
oklart. Om det beror på att fukt tränger in i pappret och får det att svälla, att små 
strukturförändringar i prepreg-skiktet uppkommer eller om det beror på något helt annat 
bör fastställas. Kan man inte få kontroll över detta fenomen kan det resultera i att antalet 
sugkoppar som behövs för hantering av skikten ökar avsevärt. 

13.2 Metod 

Systematisk konceptutveckling är en enkel och lättföljd konceptutvecklingsmetod 
baserad på teorier från ett flertal inom området ansedda personer. Metoden har bidragit 
med en struktur för arbetet och verktyg för varje steg i produktutvecklingsprocessen. 
Samtidigt som metoden givit ett bra stöd och trygghet i att utvecklingsprocessen blir 
heltäckande  är  den  ändå  lätt  att  justera  och  anpassa  så  att  den  passar  det  aktuella  
projektets unika behov.  
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Projektet behandlar tidiga delar ur utvecklingsprocessen från etablering av 
konstruktionskriterielista fram till prototypbygge samt test av densamma. Ett antal 
iterationer var inplanerade för test och förfining av prototypen. I slutändan visade sig 
dessa iterationer inte bli så tydligt överskådliga som från början var tänkt. De olika 
delfunktionerna visade sig behöva olika många och olika långa iterationer som pågick 
parallellt med varandra. Anledningen till detta var den varierande tekniska osäkerheten 
kring delkonceptens funktionalitet. Detta vållade dock inga större problem under 
projektet utan var snarare en nödvändighet för att resultatet skulle uppnå den kvalitet 
som önskades. 

13.3 Framtida studier 

Detta projekt har visat att en automatisering av uppläggningen av kompositskikt är 
möjlig med ett multifunktionellt gripdon. För att ta nästa steg mot ett införande i 
serieproduktion behöver gripdonet testas i en helautomatisk robotcell. Dessutom 
innehåller det nuvarande gripdonet flera manuella ventiler, varför ett nytt gripdon bör 
konstrueras för användning i robotcellen. 

13.3.1 Robotcell 

Konstruktion av en robotcell, vilket inkluderar införskaffandet av en industrirobot, är 
nödvändigt för att kunna påvisa en stabil process i ett långvarigt perspektiv. Innan en 
robotcell kan börja testas behöver ett antal saker undersökas för att specificera närmare 
hur processen skall se ut. I projektet har skärfunktionen avgränsats bort och det har 
föreslagits att en dedikerad skärmaskin utför tillskärning av skikt, precis som i 
dagsläget. Frågan som då behöver besvaras är hur skikten transporteras från skärbord 
och in i robotcellen.  
För att uppläggningen skall kunna ske inom tolerans behöver roboten veta exakt hur 
varje skikt ligger. Två möjliga vägar att gå för att lösa detta har diskuterats och en 
undersökning av vilket som är bäst lämpat för processen bör utföras. De idéer som 
framkommit är att antingen använda ett så kallat visionsystem som på optisk väg känner 
av hur skikten ligger och gör att roboten kan anpassa sig efter det, eller så placeras 
skikten på givna koordinater genom att de exempelvis justeras emot en stödkant eller 
liknande. 

Man behöver naturligtvis även undersöka vilken typ av robot som är lämpligast att 
använda sig av. En analys av krav på räckvidd, precision och övriga prestanda behöver 
genomföras. 

13.3.2 Gripdon 

Prototypen har använts för att påvisa genomförbarheten av automatiserad uppläggning. 
Gripdonet är dock inte ämnat att användas i en automatisk robotcell då det består av en 
stor mängd manuella ventiler. 
Istället bör ett nytt gripdon, utgående från dagens prototyp, konstrueras. Elektroniskt 
styrda ejektorer som samlas ihop gemensamt kommer möjliggöra helautomatisk drift 
samt en högre flexibilitet vid placering av sugkoppar. Man bör undersöka exakt hur 
många sugkoppar som kommer att vara nödvändigt för att hantera skikt till samtliga 
balkar. Vakuumnivån i sugkopparna är också något som behöver undersökas närmare, 
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gripdonet  måste  klara  av  att  hantera  skikten  tillförlitligt  utan  att  skada  dem.  Man  bör  
även testa olika arrangemang av delfunktionerna för att på så sätt pressa ner cykeltiden i 
uppläggningsprocessen. 

En lösning för att hantera 0°-skikten behöver också tas fram för att helt kunna 
automatisera uppläggningen. Det bör därför undersökas om det går att skala upp 
principen  för  det  befintliga  gripdonet  så  att  det  passar  även  de  skikten.  Sättet  som  
skyddspappret tas bort på bör även testas huruvida det fungerar med de större 0°-
skikten. 
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Bilaga 1. Konstruktionskriterielista 

Konstruktionskriterielista 
Egenskap Värde Enhet K/Ö 

Funktion       
Gripdonet är kompatibelt med robot Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kan skära kolfiberprepreg Ja Ja/Nej Ö 
Gripdonet kan lyfta kolfiberprepreg Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kan avlägsna skyddspapper från prepreg Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kan placera prepreg på formverktyg Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kan pressa samman lagda skikt Ja Ja/Nej Ö 
Funktionsbestämmande egenskaper    
Gripdonet kan hantera olika geometrier Ja Ja/Nej K 
Gripdonet skadar inte materialet Ja Ja/Nej K 
Gripdonet avlägsnar skyddspapper Ja Ja/Nej K 
Gripdonet placerar med liten felmarginal 0,5 mm K 
Gripdonet kan kompaktera lagda skikt Ja Ja/Nej Ö 
Cykeltiden skall hållas så låg som möjligt Ja Ja/Nej Ö 
Gripdonet skall vara tillförlitligt Ja Ja/Nej Ö 
Brukstidsegenskaper    
Gripdonet kan användas i renrum Ja Ja/Nej K 
Gripdonet klarar kontinuerlig användning Ja Ja/Nej K 
Gripdonet har lång livslängd Ja Ja/Nej K 
Gripdonet kräver lite underhåll Ja Ja/Nej Ö 
Service är lätt att genomföra Ja Ja/Nej Ö 
Tillverkningsegenskaper    
Gripdonet består av standardkomponenter Ja Ja/Nej Ö 
Säkerhet/ergonomiska egenskaper    
Gripdonet skall inte medföra fara för operatör Ja Ja/Nej K 
Ekonomiska egenskaper    
Driftkostnaden är låg Ja Ja/Nej Ö 
Gripdonets tillverkningskostnad är låg Ja Ja/Nej Ö 
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Bilaga 2. Test av vakuumgripdon med material A 
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Bilaga 3. Uppläggning av Aileronbalk 2 med 300mm prepreg 

  5 

 

Bilaga 3. Uppläggning av Aileronbalk 2 
med 300mm prepreg 
I syfte att undersöka automationsmöjligheter och minskning av materialspill 
genomfördes tester med ett smalare utgångsmaterial, materialet har en bredd på 300 
mm. Med ett smalare material ökar antalet bitar som ska läggas upp vilket förlänger 
uppläggningstiden, däremot antas de vara enklare att hantera i en automationslösning 
samtidigt som materialspillet reduceras. Provbitar skars ut i skärmaskin och lades för 
hand upp på mallar. 

Utskärning 

Materialet rullades ut med skyddspapperet nedåt och en skyddsplast på ovansidan. 
Materialet hölls fast i bordet genom vakuum medan bitarna skars ut enligt ett 
förprogrammerat program. Skäroperationen utfördes utan problem dock uppkom vissa 
felaktigheter på grund av svårigheter i att placera materialet absolut rakt på skärbordet. 
Detta var första gången som denna utberedning och material med denna bredd skars ut 
på skärbordet och de uppkomma felen anses enkla att avhjälpa. 

Uppläggning 

Uppläggningen utfördes ungefär ett dygn efter att bitarna skurits ut. Felaktigheterna vid 
tillskärandet ledde till att vissa skikt var något för långa medan andra skikt var något för 
korta. Bredden på skikten var inom toleranser. Att bitarna lagrats ett dygn ledde även till 
att skyddspapperet tog åt sig fukt och expanderade något vilket ledde till att bitarna 
rullade ihop sig i kanterna, effekten var mest påtaglig på de långa 0-skikten. 

Uppläggningen utfördes av en operatör med vana att lägga upp aileronbalkar manuellt 
med 1500mm-material.  

Uppläggningen utfördes med skyddspapperssidan, vilket var den minst klistriga sidan, 
nedåt mot mallen. Jämfört med det material som normalt används vid manuellt upplägg 
var vidhäftningen mot mallen lägre medan vidhäftningen mellan skikt var högre.  

Resultat efter vakuumformning 

Balken vakuumformades och förutom de tidigare kända felen var resultatet godkänt och 
inom toleranser. Erfaren produktionspersonal ansåg att resultatet överensstämde med 
nuvarande balkar.  

Diskussion 

Vid testet lades materialet på skärbordet med skyddspapperet nedåt och ytterliggare en 
skyddsplast lades på ovansidan av materialet. Vid en automationslösning kan det vara 
önskvärt att skyddspapperet är placerat uppåt för att kunna lyfta materialet på 
papperssidan utan att först vända på papperet. Borttagning av den extra skyddsplasten 
innebär dessutom ytterliggare ett moment i processen. Skyddsplasten ger upphov till 
luftbubblor vilket skapar ojämnheter i materialets yta, detta kan leda till försämrad 
lyftkraft. 
Tester behöver utföras för att undersöka möjligheter och begränsningar i skärprocessen. 
Det finns många olika typer av skyddspapper som kunden kan få sin prepreg levererad 
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med. Möjligheterna att välja ett skyddspapper som är enklare att hantera i en 
automationslösning bör undersökas. 
Den mindre klistriga sidan, vilken i detta test var nedåt, fäster dåligt mot mylarmallen. 
Detta kan leda till svårigheter att få en placerad bit att ligga still vid kompaktering och 
vid pappersborttagning (om detta sker efter biten har placerats på mallen). Påföljande 
skikt fäster bra mot tidigare skikt. Vid manuellt upplägg minskar detta möjligheten att 
placera om en bit, en automationslösning bör vara robust nog för att omplacering inte 
ska behövas. Beakta att bitar absolut inte får överlappa, medan ett visst spel (1mm) är 
acceptabelt.
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Bilaga 4. Funktions/medel-träd 
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Bilaga 5. Elektrostatiskt gripdon 
För att testa teorin bakom och skapa en bättre förståelse för elektrostatiska gripdon 
byggdes en enkel prototyp. Ett elektrostatiskt gripdon består vanligtvis av två 
elektroder, en spänningskälla och en högspänningsomvandlare. När elektroderna laddas 
med hög spänning skapar det en attraherande kraft mellan elektroder och i stort sett 
vilket annat material som helst som är tillräckligt nära. 

Prototypkonstruktion 

Elektroderna byggdes av en skärbräda där en aluminiumtejp skars till och klistrades på 
enligt Figur 3.1. Prototyp av elektrostatiskt gripdon. för att isolera elektroderna från 
objektet som ska lyftas användes plastfolie som tejpades på runt skärbrädan. 
Högspänningskällan utgjordes utav kretsen från en elektrisk insektsdödare. 
Elektrodernas sammanlagda yta var ca 20x20cm och spänningskällan ska enligt 
specifikationen leverera 1300-1800V.  

 
Figur 3.1. Prototyp av elektrostatiskt gripdon. 

Prototyptest 

Med ovannämnda specifikationer kunde efter några försök ett A4-papper på ca 5g 
lyftas. Det upplevdes dock inte som att själva lyftförmågan var det begränsande utan 
snarare hur tätt inpå elektroderna papperet behövde vara för att vidhäftning skulle ske. 
Detta medförde att papperet väldigt lätt föll av så fort inte hela papperet hade kontakt 
med elektroden. 

Slutsats 

 Lösningen bedöms för komplex och oflexibel för att fortsätta utvecklas inom 
ramen för detta projekt. 
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Bilaga 6. Maximal böjning av skikt 
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Bilaga 7. Test av pappersborttagning från material B 
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Bilaga 7. Test av pappersborttagning 
från material B 
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Bilaga 8. Konceptsammanställning 
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Bilaga 8. Konceptsammanställning 
Koncept 1 - Vakuum, , Sugkopp med klo, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Sugkopp med klo som kan justeras i sidled för att klara alla sorters skikt. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 2 - Vakuum,  Vakuumvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion: . 
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en intern sugkopp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 3 - Vakuum,  Sugkopp med klo, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Sugkopp med klo som kan justeras i sidled för att klara alla sorters skikt. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 4 - Vakuum, , Vakuumvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en intern sugkopp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 
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Koncept 5 - Vakuum, , Sugkopp med klo, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Sugkopp med klo som kan justeras i sidled för att klara alla sorters skikt. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 6 - Vakuum, , Vakuumvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en intern sugkopp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 7 - Vakuum, , Sugkopp med klo, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Sugkopp med klo som kan justeras i sidled för att klara alla sorters skikt. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 8 - Vakuum, , Vakuumvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en intern sugkopp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 
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Koncept 9 - Vakuum,  Tejpvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en adhesiv tejp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller.  

Koncept 10 - Vakuum, , Mekanisk vals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en mekanisk klaff och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 11 - Vakuum, , Mekanisk vals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en mekanisk klaff och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 

Koncept 12 - Vakuum,  Tejpvals, Roller 

    
Lyfta: Skikt lyfts med hjälp av vakuum. 
Förändra adhesion:  
Separera: Vals som fäster i papperskanten med hjälp av en adhesiv tejp och sedan 
rullar av papperet. 
Kompaktera: Elastisk roller. 
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Bilaga 9. Koncept screening 
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Bilaga 10. Skiktdata, balk 2 främre 
90         

 Skikt # B1 (mm) B2 (mm) L (mm)  
 90-1 221 216 200  
 
 90-2 216 209 300  
 90-3 209 203 300  
 90-4 203 195 300  
 90-5 195 189 300  
 90-6 189 182 300  
 90-7 182 175 300  
 90-8 175 168 300  
 90-9 168 161 300  
 90-10 161 155 300  
 90-11 155 148 299  

45 45-skikt förenklas till 45-gradiga vinklar (~ +-1,1 grad) 
 
 Skikt # B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) 
 45-1 181 248 219 395 
      
 Skikt # B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) 
 45-2 248 232 432 421 
 
 45-3 232 220 430 421 
 45-4 220 204 430 419 
 45-5 204 191 428 419 
 45-6 191 178 428 418 
 45-7 178 164 428 418 
      
 Skikt # B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) 
 45-8 164 108 397 281 
      

-45           
 Skikt # B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) 
 45-1 161 217 378 225 
      
 Skikt # B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) 
 45-2 217 204 418 427 
 45-3 204 190 418 428 
 45-4 190 179 421 428 
 45-5 179 164 421 431 
 45-6 164 150 421 431 
 45-7 150 136 421 430 
      
 Skikt # B1 (mm) B2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) 
 45-8 136 89 281 387 
      
      

B1  B2  

L
  

B1  
L2  

B2  
L1  

B1  B2  
L2  

L1  

B1  
L2  

B2  
L1  

B1  
L2  

B2  

L1  

B1  B2  
L2  

L1  

B1  
L2  

B2  
L1  
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Bilaga 11. Pneumatiskt kopplingsschema 
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Bilaga 12. Ventilschema 
   Ventil 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Skikt           
45°                     
45-1 X X O O O O X O X   
45-2 O O O O O O X O X   
45-3 O O O O O O X O X   
45-4 O O O O O O X O X   
45-5 O O X O O O X O X   
45-6 X O X O X O X O X   
45-7 X O X O X O X O X   
45-8 X O X O X O X X X   
90°           
90-1 X X X X X O O O O   
90-2 X X X X O O O O O   
90-3 X X X X O O O O O   
90-4 X X X X O O O O O   
90-5 X X X X O O O O O   
90-6 X X X X O O X O O   
90-7 X X X X O O X O O   
90-8 X X X X O O X O O   
90-9 X X X X O O X O O   
90-10 X X X X O O X O O   
90-11 X X X X O O X O O   
-45°           
-45-1 X O O O O O X O X   
-45-2 X O O O O O X O O   
-45-3 X O O O O O X O O   
-45-4 X O O O O O X O O   
-45-5 X O O O O O X O O   
-45-6 X O O O O O X O O   
-45-7 X O X O O O X O O   
-45-8 X O X O X O X O X   
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Bilaga 13. Testplan, prototyp av 
multifunktionellt gripdon  
Syfte 

Syftet är test av vakuumlyftverktyg för att undersöka precision och tillförlitlighet vid 
förflyttning av skikt av ohärdad kolfiber-prepreg. Målet är att undersöka precisionen vid 
placering av skikt samt relationen mellan ett skikts överhäng och placeringsprecision. 
Med överhäng avses avståndet mellan ett skikts periferi och närmaste aktiva sugkopp. 
Dessutom kommer sambandet mellan överhäng och den nedböjning av skikt, se figur 
13.1, som sker på ytor utan sugkopp studeras, detta samband är beroende av både 
avstånd till sugkopp samt fiberriktning, där skikten är avsevärt styvare i fibrernas 
riktning. 

     
Figur 13.1. Lyft av ett skikt. Ytor markerade med rött förväntas böjas ned under lyftet. 

Utöver placeringsprecision kommer även test av prototyper för att avlägsna 
skyddspapper att ske. Sugkopp med klo och en roller kommer att användas för 
separering.  

 Placering av skikt och avlägsning av skyddspapper sker från en mall i 
mylarplast. 

Utrustning 

Utrustningen som kommer att användas i testet innefattar: 

 Vakuumgripdon 
 Två prototyper för avlägsning av skyddspapper, en sugkopp med klo och en 

vakuumroller 
 Elektrisk lyftvagn 
 Arbetsbord med hjul 
 Samtliga 90°, +45° och -45° skikt för Aileronbalk 2 främre i material A. 
 Uppläggningsmall 
 Linjal för inriktning av skikt innan lyft 
 Ventilschema 
  

Utförande 

Test av placeringsprecision inleds genom att skikt av ohärdad kolfiber placeras i buntar 
på rullbordet i läge A, se Figur 13.2. Därefter upprepas följande steg för samtliga skikt: 

1. Skikt som skall lyftas läggs för hand i läge B kant i kant med måttstocken. 
2. Ventiler för det aktuella skiktet läses av i ventilschemat och aktiveras sedan på 

gripdonet. 
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3. Lyftvagnen går ner och greppar skiktet genom att huvudventilen aktiveras. 
4. Skiktet lyfts upp samtidigt som vagnen placerar skiktet ovanför 

uppläggningsmallen. 
5. Nedböjningen z mäts i skiktets ytter(-kanter/punkter?). 
6.   
7. Skiktet sänks ner och passas in på mallen. 
8. Huvudventilen stängs och gripdonet hissas upp. 
9. Skiktets position observeras och kommenteras. 
10. Skyddspappret avlägsnas med hjälp av någon av de två framtagna lösningarna 

och resultatet kommenteras. 
 

 
Figur 13.2. Testutrustning för prototyptest. 

Testvariabler 

Variabler som kommer att undersökas i testet är överhäng, maximal nedböjning och 
avvikelse i placering i X-led och Y-led jämfört med ett perfekt placerat skikt. 
Geometrisk data för skikten återfinns i Bilaga 10. 

Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är ett förhållande mellan nedböjning av skikt och precisionen i 
placering av skikt. Detta förhållande står till grund för antal sugkoppar och placering av 
dessa i vakuumlyftverktyget. 

Förväntat är även att få en uppfattning av: 

 Huruvida kompaktering behöver ske mellan nedläggning och 
pappersborttagning 

  
 

 Hur väl de olika separeringsmetoderna avlägsnar skyddspapperet. 




