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sänka tillverkningskostnaderna för Vinci LOX och LH2 

turbinerna. 
Nina Andersson 

Sammanfattning 

Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete vid Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. Examensarbetet har utförts på Volvo Aero Corporation och 
målet för detta arbete var att ge förslag på optimerad bladtillverkning i syfte att sänka 
tillverkningskostnaderna för de båda turbinerna LH2 och LOX. Dessa detaljer sitter på 
rymdraketen Ariane 5:s övre steg. Positiva resultat har påvisats genom genomförda 
tester och resultaten visas genom tillämpning av okonventionella bearbetningsformer. 

Arbetet har resulterat i en kostnadssänkning av tillverkningen samt en möjlighet till 
fräsoptimering med ett simuleringsverktyg. Materialundersökning och verktygsanalys 
ger indikationer på potentiella förbättringsmöjligheter inom fräsning och 
kanonborrningsoperationerna. Upprymning med hjälp av gnistning i nämnda 
borroperation kan generera en kostnadsökning men med avseende på aktör som utför 
detta idag, aktören är inte kvalitetssäkrad, kan denna undersökning leda till att Volvo 
hanterar detta moment själva i framtiden. 

Okonvent ionella metoder och simuleringsverktyg ligger till grund för utredningen.  
Möjligheterna att ersätta konventionella bearbetningsmetoder med okonventionella 
bearbetningsmetoder är genomgående i detta examensarbete men det har även visats att 
metoden är beroende av materialet och konfigurationen i konstruktionen. 

Förslagen skall ses som en möjlig väg att gå för att sänka tillverkningskostnaderna vid 
bladtillverkning i extrema material. Underleverantörer har undersökts genom 
offertförfrågningar till två aktörer som har potential att tillverka detaljerna. Fixturer och 
verktyg har eliminerats i syfte att sänka den totala tillverkningskostnaden. 
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Proposals to optimized blade manufacturing of the 
VINCI LOX and LH2 turbines to aim cost reduction in 
manufacturing. 

Nina Andersson 

Summary 

This paper is a result of a degree work at the University of Trollhättan/Uddevalla, 
(HTU). The work has been carried out at Volvo Aero Corporation, Space Propulsion,  
and the primary goal has been to give proposals to optimized blade manufacturing of the 
VINCI LOX and LH2 turbines to aim cost reduction in manufacturing. The turbines 
placement is at the upper stage of the Ariane 5 rocket. Several unconventional 
manufacturing types have been examined and some of the results are verified by trials.  

The degree work has resulted in reduction of manufacturing costs and the paper 
illustrates the possibilities with simulation tools in milling operations. Material analysis 
and tool analysis has given indication of possible enhancements on the subject of 
milling and gun boring operations. To broach with an Electric Discharge Machining 
process, instead of gun boring, has been examined and it can prove to be and cost 
increase. But regarding to the supplier of this drilling operation, who isn’t approved by 
the purchasing unit and therefore not a good example of a supplier to Volvo Aero 
Corporation, can this investigation prove to be a forward step for Volvo Aero 
Corporation to handle this area themselves in the future. 

Simulation tools and unconventional manufacturing has been the core of this degree 
work. It has been proved that the possibilities with unconventional manufacturing are to 
a certain extent dependent on the super alloy and design. 

Supplier alternatives have been given and there are two suppliers that are of significant 
interest. They have the technique and adequate methods to manufacture space 
components. Chucking tools and the costs for tooling in milling has been eliminated to 
be able to decrease manufacturing costs.  
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Volvo Aero Corporation i Trollhättan under 
handledning av Johan Högström och på avdelningen Turbiner och Rotorer. Ett speciellt 
tack till handledaren och Vincis projektgrupp för hjälp med information och historik 
kring projektet. 

Jag vill också framföra ett allmänt tack till all inblandad persona l på VAC som jag 
involverat i detta examensarbete och framförallt ett speciellt tack till P-O Karlsson och 
Mikael Carlsson, avdelning 9634, för insiktsfulla kommentarer och bredvillighet att dela 
med sig av sina ovärderliga kunskaper om tillverkningsområden i egenskap av 
efterbearbetning och fräsningssimulering. 

Alf Peterson och Urban Paulsson från Rydverken skall omnämnas för sitt engagemang 
och bredvillighet att delad med sig av sina ovärderliga kunskaper, synpunkter när det 
gällde gnistning och som med stor idérikedom formade elektroden för testet till Shaft & 
Blisk. Det som möjliggjorde besöket på Rydverken var engagerad personal från 
avdelningen Turbiner och Rotorer, framförallt Bengt Derehag. 

 

Med förhoppning om att Volvo Aero Corporation är nöjd med mitt arbete och i 
framtiden kommer att ha nytta av utredningen, tackar jag för en intressant tid och för all 
erfarenhet jag erhållit. 
 
 
 

Trollhättan den 24/3 2005 
Nina Andersson 
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Nomenklatur 
Recast layer = omsmält lager efter gnistbearbetning 

Leading edge = bladtopp 

LH2 = Liquid Hydrogen  

LOX = Liquid oxygen 

TOMIC = produktnamn 

TOM = produktnamn 

Shaft & Blisk = produktnamn 

Blisk = Bladed disk 

TED = produktnamn 

Stator Assy = produktnamn på sammansatt product 

Shroud = produktnamn på del i Stator Assy 

MultiTask = en maskin med många funktioner i en och samma konfiguration 
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1 Inledning 
Volvo Aero är involverad i ett Europeiskt samarbete inom rymdsektionen. ESA, 
European Space Agency, är Europas länk till rymden. Organisationens mål är att skapa 
och utveckla möjligheter för Europa i rymden. [1] 

Vinci projektet är en del av rymdsamarbetet och enligt Näringsdepartementets rapport, 
”Flyg- och rymdindustrin, En del av Innovativa Sverige”, har samarbetet en stor 
betydelse: 

 
”Flyg- och rymdindustrin representerar i många länder tekniskt framåtskridande, 
industriell kapacitet, exportpotential och en drivkraft för den nationella tillväxten. I så 
väl Förenta staterna som i flera Europeiska länder betraktas branschen som strategiskt 
viktig. Sverige har under mer än femtio år genom statliga och industriella insatser 
byggt upp en avancerad flygindustri av hög internationell klass. Även den svenska 
rymdindustrin är internationellt erkänd. Flyg- och rymdverksamheten har stor betydelse 
ur ett samhälls- och tillväxtperspektiv. 
Branschen sysselsätter ca 12 000 personer, exklusive underleverantörer, och omsätter 
omkring 20 miljarder kronor per år. Halva omsättningen utgörs av export där 
huvuddelen är civil. Exportandelen är växande. Andelen forskning och utveckling är 
hög och omfattar årligen omkring 3 miljarder kronor.”[2] 
 
Detta examensarbete behandlar förslag till optimering av bladtillverkning och 
konceptförslag till optimering av fräsning på turbinerna, LOX och LH2. Uppgiften är att 
föreslå åtgärder som minskar tillverkningskostnaden för turbinerna och detta görs 
genom att föreslå de förändringar som kan möjliggöra en kostnadssänkning. Uppdraget 
är också att jämföra förbättringspotentialen av förändringar som detta examensarbete 
ska resultera i. 
Detaljerna är Vincis båda turbiner, LOX (Liquid oxygen) och LH2, (Liquid hydrogen) i 
Vinci motorn på den Europeiska bärraketen Ariane 5: s övre steg. Se figur 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 1: Vinci motorn. 
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1.1 Företagspresentation 

Volvo Aero Corporation startade på 1930-talet i Trollhättan som motorleverantör till det 
svenska flygvapnet. VAC är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Huvudkontoret ligger 
i Trollhättan. Företaget har även verksamhet i Bromma, Malmö, Kongsberg (Norge), 
Boca Raton (Florida USA) och Seattle (Washington USA). Reservdelslager och 
försäljningskontor finns utspridda över hela världen. 

VAC består idag av följande fyra affärsområden: 

• Engines: utvecklar och tillverkar komponenter som ingår i civila och militära 
flygmotorer samt till raketmotorer som ingår i Arianeprojektet. De utvecklar, 
tillverkar och underhåller även militära jetmotorer.  

• Aviation Services: består av Volvo Aero Services som är en av världens ledande 
distributörer av reservdelar för flygplansindustrin. 

• Engine Services: utvecklar och skräddarsyr underhållsprogram till JT8,(motortyp), 
och JT9,(motortyp), med flera tillsammans med kunderna. 

• Land & Marine Gas Turbines (LMGT): utvecklar, tillverkar och säljer industriella 
gasturbiner 

1.2 Turbinegenskaper 

Egenskaper LOX turbinen:  

• Märkeffekt: 390kW 

• Hastighet: 18 800 rpm 

• Inloppstryck: 92 bar 

• Inloppstemperatur: 210K, (-63,15°C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: LOX 

Shaft & Blisk 

TOM 

Stator Assy/Stator 
Shroud 

TOMIC 



 Förslag till optimering av bladtillverkning för VINCI LOX och LH2 turbinerna. 
 

3 

   
TED 

Stator 
Assy 

Rotor Blisk 

Egenskaper LH2 turbinen: 

• Märkeffekt: 2500kW 

• Hastighet: 91 000 rpm 

• Inloppstryck: 190 bar  

• Inloppstemperatur: 245K (-28,15°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: LH2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: LOX, turbopump     Figur 5: LH2, turbopump 

 

Dimensioneringen av motorns dragkraft är 180kN och flytande väte och flytande syre 
har valts ut till oxidationsmedel och vätgas som bränsle för LOX och flytande väte för 
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LH2. På grund av detta val är förutsättningarna givna för en del av egenskaperna för 
turbinerna. De grundläggande egenskaperna för turbinerna är: 

• Liten total storlek 

• Måttligt massflöde 

• Lågt volymflöde 

• Lågtrycksförhållande 

• Begränsad storlek 

• Begränsad vikt 

1.3 Bakgrund 

Volvo Aero är underleverantör till Snecma Moteurs, Frankrike för LH2 turbinen och till 
Avio, Italien för LOX turbinen. Volvo Aero är ansvariga för turbinutvecklingen, 
tillverkningen och egenskaper. Detta inkluderar bland annat utveckling av 
testanordningar, materialtester i väteatmosfär, aerodynamisk konstruktion, 
maskinkonstruktion och avancerade mätmetoder. 

1.4 Syfte och mål 

Att ta fram ett förslag på ett mer kostnadseffektivt tillverkningssätt för de båda 
turbinerna, LOX och LH2. Syftet är att det skall ges förslag som kan leda till en 
optimering av operationerna och underleverantörerna. Det finns även möjlighet att 
utreda nya underleverantörer för ingående detaljer samt undersöka nya 
tillverkningsmetoder.  

1.5 Avgränsningar 

Att utreda bladframställning som ett resultat av utredning inom Zenithprojektet [6]. Två 
konceptförslag kommer att undersökas inom detta examensarbete. Det ena gäller 
struktur förändringar av operationer och processbyte på LOX turbinen och det andra 
gäller optimering av fräsoperationerna samt en utredning av ledskene- och 
bladtillverkning på LH2 och LOX. 

1.6 Förutsättningar 

Utifrån val av strategi väljs tillverkningsmetoder. Val av metoder baseras på 
erfarenheter i andra projekt och resultat av tidigare utredning inom Zenith [6]. För 
slutgiltigt val kommer tillverkningsmetoder och processer att föreslås. Idéerna kring ett 
annat tillvägagångssätt än fräsning blev sänkgnistningen för Shaft & Blisk och företaget 
som tillfrågades var Rydverken för bladtillverkningsprocessen. Resurserna koncentreras 
på att strukturera föreslagna processer och att analysera fräsoperationer. 
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1.7 Bakgrund till valda metoder 

Analys och erfarenhetsbaserad information har styrt arbetsmetoden i detta 
examensarbete. I detta utvecklingsprojekt är säkerhet, prestanda samt viktiga parametrar 
prioriterade och det genererar prisnivåer över det normala. Man bör innan 
serieproduktion se över rutiner och tillverkning. Ett led i detta arbete är att undersöka 
lämpliga bearbetningsmetoder vid bladtillverkning på de båda rotorerna. 
Tillverkningsmetoder har valts efter material i ingående detaljer. Nya underleverantörer 
har analyserats och valts eftersom tidigare samarbete med VAC existerat. 
Underliggande baskonceptet i examensarbetet bygger på att sänka 
tillverkningskostnaderna.  

 

2 Förslag till optimering av bladtillverkning på LOX, 
Shaft & Blisk. 

Analys av material och dagens tilltänkta bearbetningsmetod, fräsning, på LOX turbinens 
Shaft & Blisk ledde till att behovet av en optimering vid bladtillverkningen är önskvärd. 
Utredningen påvisade att okonventionella bearbetningsmetoder, såsom gnistning, var att 
föredra framför fräsning. Det påvisades även ett följdbehov, borttagning av recast layer i 
syfte att ta bort möjlig fortsatt sprickbildning på denna roterande detalj. Spruthening 
övervägdes genom en analys av bladkonfigurationen och möjligheterna med metoden. 
Se nackdelar med gnistbearbetning, 2.1.1 

 

2.1 Gnistbearbetning, EDM  

Gnistbearbetning eller elektroerosiv bearbetning definieras som en avverkning 
förorsakade av flera efter varandra följande, tidsmässigt från varandra skilda och icke 
stationära elektriska urladdningar. Elektroerosion eller EDM, är en bearbetnings metod 
som definitionsmässigt inordnas under spånavskiljande metoder. EDM är en förkortning 
för ”Electrical Discharge Machining”. Metoden är direkt elektrisk, vilket innebär att 
istället för att omvandla elektrisk energi till mekaniska krafter, används den elektriska 
energin direkt i gnistprocessen för att smälta undan material. Principen kan beskrivas 
som en gnistbildning mellan två elektriskt ledande material, där varje urladdning gör en 
grop i de båda materialens yta. De ena av de båda materialen är arbetsstycket, det andra 
är verktyget kallat elektrod. Materialen skiljs åt av en isolerande vätska, även kallad 
dielektrum. En grov klassificering av gnistbearbetning kan göras enligt figur 6 där 
skillnaden mellan EDM och EDG är att elektroden är en roterande grafitskiva samt att 
Wire EDM utnyttjar en spole av ledningskabel, vanligtvis av mässing: 
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Figur 6: Klassificering av EDM 

 

2.1.1 För- och nackdelar med EDM 

Generellt kan sägas att dessa för- och nackdelar är grundade på konventionell gnistning 
och kan även påföras som generella när det gäller multipelgnistning. [7] 

Fördelar: 

• Alla metalliska och elektriskt ledande material kan bearbetas oavsett seghet och 
hårdhet. Härdade metaller ställer ofta till med problem vid konventionell 
bearbetning men ses som en fördel vid gnistbearbetning. 

• Komplicerade geometrier är möjliga att utföra. 

• Gnistbearbetningen kräver inga skärkrafter vilket minskar utböjningsfel och 
orundheter som är vanliga vid konventionell bearbetning. 

• Mycket hög ytfinhet kan uppnås. Speciellt om flera elektroder används som är 
opåverkade av tidigare bearbetning samt att låga spänningsnivåer används.  

• Värmebehandling är vanligtvis inte nödvändig efter gnistoperationen. 

 

 

 

 

 

 

EDM 

Sänkgnistning, 
EDM 

Trådgnistning, 
Wire EDM 

Slipning, EDG, 
Electric Discharge 

Grinding 
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Nackdelar: 

• Låg avverkningshastigheten, det gäller ej med multipelelektroden. 

• Mikrosprickor uppstår vid gnistbearbetning. Den höga temperaturen som byggs 
upp under bearbetningen och det faktum att processen pågår i en vätska gör att 
en tunn värmepåverkad zon alltid uppkommer. Här kan sprickor uppstå, speciellt 
vid grovbearbetning då långa pulstider förekommer, samt inre dragspänningar i 
ytan. 

• Arbetsmiljöaspekt, ångor, såsom hudirritationer hos operatören. 

• Gnistmetoden är en avbildande metod och kräver därför specialtillverkade 
elektroder och därav också egen framställning av användaren. 

• Elektrod förslitning vilket genererar i minskad noggrannhet/hög åtgång 

 

2.1.2 Sänkgnistningsprincip 

Metoden bygger på ett gnistflöde mellan två elektroder, nedsänkta i en dielektrisk – icke 
elektriskt ledande vätska, se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Sänkgnistnings princip 

 

En kraftkälla, (1), alstrar pulserande likström, som överförs till elektroderna med 2 
separata ledare, (2). Metoden utförs av elektroden, som även kallas verktyget (3), och 

1 

2 

4 

3 

6 
5 
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arbetsstycket, (4). Elektroden är ofta specialtillverkad och unik för varje operation och 
har i förväg bearbetats till den form som man önskar framställa i arbetsstycket. Den 
fästes i maskinens arbetsspindel, och arbetsstycket placeras på maskinbordet. 

Elektrod och arbetsstycket får under bearbetningens gång aldrig komma i kontakt med 
varandra utan måste hållas på ett visst inbördes avstånd, kallat gnistspalt eller gnistgap, 
(5). Spalten kontrolleras genom arbetsspindelns servosystem. Den dielektriska vätskan,  
(6), som omger elektrod och arbetsstycke, kallas spolvätska och har till uppgift att öka 
energitätheten vid urladdningsstället, avjonisera gnistspalten efter varje urladdning, 
transportera bort avverkade partiklar från elektrod och arbetsstycke och avleda den 
värme som utvecklas i spalten. 

 

2.1.3 Urladdningsförloppet 

När spänningen mellan elektroderna, och därigenom fältstyrkan mellan dessa, överstiger 
ett visst värde, erhålls en transport av elektroner från katoden till anoden. Denna 
transport av elektroner hjälps upp av ojämn yta hos katoden. Härvid uppstår en 
rymdladdning mellan elektroderna, vilket då förstärker fältstyrkan mellan dessa. Om 
vissa energivillkor är uppfyllda, erhålls en jonisering av molekylerna i dielektriket. 
Detta fenomen är beroende av bland annat avståndet mellan elektroderna, typ av 
dielektrikum samt dielektrikets renhetsgrad. 

Genom jonisation av dielektriket erhålls ytterligare fria elektroner, som i sin tur 
joniserar nya molekyler. När denna stötjonisation uppnått en viss storlek (vissa 
energivillkor skall vara uppfyllda) erhålls en kedjereaktion, som på mycket kort tid 
mångfaldigar jonernas och elektronernas antal. Denna kedjereaktion sker 
explosionsartat. Se figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 8: Kedjereaktion 

Då elektronerna träffar anoden, uppstår genom den mycket tvära inbromsningen en 
sammansatt våg av elektromagnetisk, termisk, tryck- och ultravågsnatur. Dessa stötar 
orsakar, förutom en smältning och förångning av materialet, att detta plastiskt 
deformeras, i bland så mycket att brott uppstår med mikrosprickor i ytan som följd. 
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2.1.4 Toleranser och förslitning 

All bearbetning till snäva toleranser blir relativt kostsam, och gnistbearbetning utgör 
inget undantag från denna regel. Naturligtvis varierar kostnaden med bearbetningens 
karaktär samt elektrodförslitningens inverkan. Speciellt märks förslitningen på 
elektroder med skarpa hörn på så sätt att dessa avrundas och lämnar radier i 
arbetsstycket. Det man bör ha i åtanke är gnistspaltens inverkan på hörnradier. Även om 
elektrodens utvändiga hörn är knivskarpa, får arbetsstycket en radie motsvarande 
gnistspalten. Vid invändiga hörn blir förhållandet det omvända. 

Avverkningshastigheten vid gnistbearbetning är relativt låg, till exempel för en 
grafitelektrod sker avverkning med 0,13g/min. Vid grovbearbetning är 
avverkningshastigheten VWmax = 4350 mm3/min. Figur 9 påvisar resultat av avverkning i 
mm3 /min: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Diagram för avverkningsmängd i mm3 /min, förslitningshastighet 
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Det kan generellt sägas att: 

 

• Lång brinntid = sämre ytjämnhet och mindre elektrodförslitning samt ökad 
avverkning. 

• Kort brinntid = bättre ytjämnhet och större elektrodförslitning samt minskad 
avverkning. 

 

Elektrodförslitning förekommer vid gnistbearbetning. Förslitningshastigheten tecknas 
VE (mm3/min.). Ofta beskrivs förslitningshastigheten med hjälp av den relativa 
förslitningen V = VE/VW x 100 %. 

Generellt styrs noggrannhet och möjliga toleranser vid gnistbearbetning av följande 
faktorer: 

 

• Noggrannhet hos maskin och matningsanordning. 

• Gnistparametrar, spänning, strömstyrka, brinntid, frekvens (antalet 
urladdningar/sekund), och impulsförhållanden. 

• Spolvätskeutrustningens funktion och prestanda. 

• Elektrod och arbetsmaterial. 

 

Ytskiktet hos arbetsstycket efter bearbetning består av ett tunt lager omsmält material 
samt ett kraftigt värmepåverkat skikt som benämns recast layer i resten av rapporten. 
Detta kan ge upphov till inre dragspänningar i ytan. Utmattningshållfastheten kan i 
sådana fall minska med 25 %. Detta avhjälps med en efterföljande slip- eller 
blästringsoperation såsom spruthening och efter denna en kulpening för att 
säkerhetsställa detaljens egenskaper. [3,7] 

 

Ett led i denna utredning var att med hjälp av en underleverantör, känd sen tidigare av 
Volvo, ta fram ett koncept innehållande: 

• Elektrod konfiguration 

• Fixtur 

• Elektrodhållare 

• Bedömning av potential. 
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Efter det att tre förslag presenterats, se nedan, utfördes en test med den elektrod som 
valdes ut. Detta resulterade i att konceptet fortskred med framtagning av 
poleringsmetod. 

 

2.1.5 Alternativa gnistmetoder för Vinci LOX, förslag framtagna av 
produktionstekniker på Rydverken. 

 

• Alternativ 1: Parallellgnistning med axel 

• Fördelar: Detaljen kan tillverkas i ett stycke. 

 

 

 

 

• Nackdelar: Elektroden från ena sidan får fästas på ett ca 300mm långt rör som 
träs över axeln innan man kan spänna fast den i gnistmaskinen. Man tappar 
noggrannhet både vid elektrodfräsning och vid gnistning. Elektroderna blir klena 
ca 0.8mm på tunnaste partiet. 

Frågor ställda av studenten: 

• Alternativ 2: Parallellgnistning utan axel  

• Fördelar: Enklare fastsättning för elektroderna vilket ger bättre noggrannhet än 
alternativ1. 

• Nackdelar: Detaljen måste delas. Elektroderna blir klena ca 0.8mm på tunnaste 
partiet. 

• Alternativ 3: Gnistning 1-blad i taget mot centrum 

 

• Fördelar: Detaljen kan tillverkas i ett stycke. Ingen risk för steg i bladprofilen.  
Enkel fixtur. 

 

 

 

 

 

Elektrod för gnistning 
enligt alternativ 3. Ämne: 
Grafit diameter 25 

Elektroder för gnistning 
enligt alternativ 1och 2. 
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2.2 Tilltänkt företag för gnistning av Shaft & Blisk 

Resultat av utredning och offertförfrågan resulterade i att Rydverken bedömdes vara ett 
bra alternativ samt att VAC har tidigare nyttjat företaget i fråga. Detta föranledde en 
enklare hantering samt att samarbetet utvecklas med företaget genom engagemang från 
båda parterna.  

Företaget är lokaliserat i Småland och är från början en renodlad verktygsmakare men 
har ständigt vuxit och utvecklats till att idag vara ett företag som levererar tjänster och 
produkter. I början av arbetet utfördes det en test på Rydverken, och resultatet och 
elektrodkonfigurationen följde med till VAC för analys och rekommenderad 
vidarebefordran till Extrude Hone i England i syfte att eliminera recast layer efter 
gnistning. Det som togs fram på Rydverken med hjälp av tekniker och gnistoperatör var 
en fixtur, se figur 11, och provbit, se figur 10, samt elektroder och hållare. Testen 
utfördes på material SS2260, eller RIGOR, (som är Uddeholms försäljningsnamn). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Testbit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Figur 11: Fixturlösning för Shaft & Blisk. 
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Provbiten skall genomgå erforderliga tester, undersökning av mikrostruktur för att 
kunna avgöra påverkan av gnistningen. Därefter bör provbiten skickas till Extrude Hone  
i England för att prova ut lämplig sprutheningsmetod i syfte att ta bort det recast layer 
som har bildats efter gnistoperation. Testet utfördes i Rydverkens befintliga gnistmaskin 
och visas i figur 12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Rydverkens gnistmaskin med specialtillverkad bladelektrod för Shaft 
& Blisk. 

 
Utgångsmaterialet i Shaft & Blisk skall vara ett åldrat smide i Inconel 718 och det har 
visat sig vara en fördel vid okonventionell bearbetning i jämförelse med bladfräsning, 
när det gäller kostnadseffektiv produktion i detta material. Huvudsyftet med 
examensarbetet är att sänka tillverkningskostnaden och som led i denna process valdes 
gnistning som alternativ till fräsning. En teoretisk undersökning gjordes också om det 
skulle kunna vara möjligt att grovgnista hålen i axeln och sedermera ta hem 
kanonborrningsoperation från Kungsörs Mekaniska för att kunna avveckla företaget 
som tänkt underleverantör. Denna undersökning resulterade i att det konstaterades att 
gnistningen inte var ett bra alternativ, men ej helt omöjlig, vid långhåls upptagning. Det 
blir problem med spolning/kylning i hålet och därigenom tar det längre tid än önskvärt. 
Resultatet kan bli en kostnadsökning. Uppskattad tid, enligt operatör och 
produktionstekniker1 från Rydverken: 

• ”Om man räknar med optimal avverkning skulle det ta cirka åtta timmar men 
eftersom hålet är djupt kommer det att ta betydligt längre tid.” Se Risk för 
kostnadsökning, 2.6.1  

Åldringen kan utföras av leverantören av smidet, en uppskattning av kostnad för detta 
kommer att ställas i jämförelse med kostnaden för åldringen på VAC som idag uppgår 
till cirka 21 000 kronor. En erfarenhetsbaserad uppskattning har gjorts, cirka 30% av 
vad VAC operationen kostar, och det har konstaterats att i många fall är det billigare att 

                                                 
1 Alf Peterson, Rydverken 
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åldra hos leverantören på grund av att de åldrar flera detalj åt gången och därmed kan 
det bedömas bli mer kostnadseffektivt. 
 
Kostnaden för bladtillverkning hos Rydverken med hjälp av gnistning redovisas nedan i 
offertbilagan, se även bilaga B: 
 
Offertbilaga 
Detaljnummer: 311809 
Benämning: Shaft & Blisk 
 
Startkostnader: 
 
Fixtur 
Konstruktion: 4 tim x 800:-  4800:- 
Tillverkning: 20 tim x 600:-  12000:- 
Material   1000:- 
    17800:- 
 
 
Elektrodhållare  
Makino YB hållare och 3R-chuckar kan användas samma som till LH2 Stator2, 
föregångare som produceras fortfarande, om de inte behöver köras parallellt i olika 
maskiner 
Grafitfäste 16 st. 300:-  4800:- 
    4800:- 
 
Processutveckling 
Konstruktion och program 20 tim x 850:-  17000:- 
Testkörning och mätning 20 tim 700:-  14000:- 
      31000:- 
 
Summa startkostnad    53600:- 
 
Detaljkostnader: 
 
Shaft & Blisk 
Grafit diameter 30   500:- 
Elektrodfräsning 16st 8 tim 600:-  4800:- 
Gnistning  65tim x 700:-   45500:- 
     50800:- 
 

2.3 Eliminering av kostnader genom gnistning 
Genom att gnista Shaft & Blisks bladkonfiguration elimineras kostnaden för fräsverktyg 
och fräsoperationen i turbinverkstaden. Tillhörande fixtur för fräsning kan även denna 
uteslutas om det går att lösa fräsningen av sexkantsmuttern på ett lämpligt sätt, förslag 
finns på att även i detta fall kontraktera Rydverken för att vidarebefordra fixtur och 
operation. 
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2.4 Testdetaljs undersökning 

Efter att testdetaljen gnistades är det relevant att utföra en undersökning av recast 
layer/mikrosprickor, med hjälp av materiallabb på VAC, för att en senare prövning av 
hur djupt avverkningen bör styras till när det gäller efterföljande spruthening. Kontakt 
bör tas med ett företag i England, Extrude Hone, för att om möjligt komma intill och 
utprova lämplig metod/fixtur och pasta för detaljen Shaft & Blisk. Orsaken till att 
företaget är ett bra alternativ är att de har en testverkstad med utrustning för dylika 
tester. Styrning av avgradningsmetoden är av intresse för att kunna ge information 
tillbaka till Rydverken när det gäller utformningen av elektroden, det kan tänkas att 
materialavverkningen inte är tillräckligt förfinad när det gäller sprutheningen och 
därmed kan det behövas förändrad geometri på gnistelektroden för att kompensera 
avverkningen vid spruthening. Se figur 13, 14, 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Recast layer efter grovgnistning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Recast layer efter grov- och fingnistning 
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Figur 15: Leading edge efter grov- och fingnistning där största delen av 
recast layer är befintligt. 

Den största orsaken till att recast layer bör elimineras är att Shaft & Blisk är en 
roterande detalj. Mikrosprickor kan uppstå vid gnistning och för att förhindra vidare 
sprickbildning bör lagret tas bort. I kapitel 2.5 finns en generell metodbeskrivning av 
befintlig sprutheningsmetod på VAC. 

2.4.1 Materiallabbs resultat 

En undersökning, labb nr 9650-1622 se bilaga G, gjordes i mikroskop före etsning och 
efter etsning, figur 16 före etsning och figur 17 efter etsning, recast layer påvisades vara 
20µm medel över hela konturen, se figur 18, vissa ställen något mer men under 30µm. 
Testbiten är i verktygsstål och det blir inte samma resultat vid test på Inconel 718, se 
Rekommendationer till fortsatt arbete 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Före etsning 
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Kemisk etsning utfördes tre gånger och resultatet blev att det omsmälta lagret syns som 
vita områden eftersom den oanlöpta martensiten inte påverkats av etsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Efter etsning 

Provkutsen ser ut som i figur 18 och figur 16 och 17 visar spetsen i 100 gångers 
förstoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Provkuts 

Det är som tidigare nämnts ej samma recast layer i verktygsstål, SS 2260, som i Inconel 
718 och en metallurgisk förändring syns i figur 19 där det krävs en större utredning i 
form av parametervariation inom gnistning, framtagning av pasta till efterföljande 



 Förslag till optimering av bladtillverkning för VINCI LOX och LH2 turbinerna. 
 

18 

spruthening och parametrar till denna metod och därefter ytterligare undersökningar i 
mikroskop för att verifiera borttagningen av recast layer. 

 

 

 

Figur 19: Metallurgisk förändring vid gnistning i verktygsstål. 

Man ser en tydlig ”gräns” av påverkat material, dock ej mikrosprickor, de längsgående 
reporna är ett resultat av kapningen. 

 

2.5 Spruthening, metodbeskrivning 

Det ställs höga krav på rymddetaljerna och därmed är det inte ett alternativ att nyttja 
befintlig sprutheningsmetod här på VAC. Kontakt togs med representant för Extrude 
Hone här i Sverige för att utarbeta/möjliggöra en test för att kunna överblicka resultaten 
av metod val och att detaljerna uppfyllde ställda krav. Kan metoden att ta bort recast 
layer påvisas vara säker och tillförlitlig, med hjälp av tester i materiallabb, överlämnas 
vidare arbete till ansvarig produktionstekniker för genomförande. Nedan följer en 
beskrivning av befintlig sprutheningsmetod på VAC som författaren till detta 
examensarbete nedtecknat, med hjälp av metodägaren2, under föregående arbetsperiod 
på företaget [15]: 

”Spruthening är känd som en möjlig och säker metod för att grada, skapa radier och 
polera ytor.” 

                                                 
2 Per-Olof Karlsson och Patrik Svantesson, VAC 

Tydlig gräns 

      Påverkat material 
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2.5.1 Processbeskrivning 

Sprutheningens principen är att ett media bestående av lösa slipkorn blandade i en 
silikonbaserad pasta, pressas fram och tillbaka genom en cylinder där detaljen är 
uppspänd. Överallt där en tvärsnittsminskning sker, rör sig slipkornen över ytan och 
avverkar material.  

Maskinens verkan kan jämföras med slipning eller läppning där det abrasiva mediet på 
ett jämnt och mjukt sätt henar ytor och kanter. Material från mjukt aluminium till hårda 
keramer och karbider kan med fördel bearbetas med denna process. 

Spruthening kan appliceras till att erhålla ett stort omfång av förutbestämda repeterbara 
resultat. Om önskemålet är en jämnt polerad hålvägg väljs ett media som behåller en 
jämn flödeshastighet genom passagen.För gradning eller rundning av hålkanterna väljs 
ett media som ökar flödeshastigheten då det når passagen, vilket resulterar i att kanterna 
bearbetas mer än hålväggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Sprutheningsprincipen 

2.5.2 Maskin 

Sprutheningsmaskinen, figur 20, finns i flera olika storlekar och består av två vertikala 
mediacylindrar vilka hydrauliskt kan sluta sig och fästa detaljen eller fixturen mellan 
cylindrarna. Genom upprepade extruderingar av mediet från den ena cylindern till den 
andra produceras en slipaktion varje gång mediet når en tvärsnittsminskning i detaljen. 

Maskinen kontrollerar också extrusionstrycket. Det finns maskiner som arbetar med 
tryck mellan 7-220 bar och med en flödeshastighet överstigande 380 l/min. 
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2.5.3 Fixtur 

Fixturen, figur 21, håller detaljen på plats och styr det abrasiva mediet till de ytor som 
skall bearbetas. Fixturen kan också fungera som en strypning i de områden där man 
önskar slipning. 

 

 

 

 

 

Figur 21: Verktyget kan användas som en strypning för mediet. 

2.5.4 Media 

Sprutheningsmediet är komponerat av en halvfast bärare och en koncentration av 
slipkorn. Viskositeten på bäraren och slipkornens storlek kan varieras för att erhålla 
önskat resultat. 

Hög viskositet (nästan fast material) används för jämn slipning av väggar i stora 
passager. 

Låg viskositet används generellt för att runda kanter, och för trånga (smala) passager. 
Då mediet tvingats in i en trång passage, höjs viskositeten temporärt, för att sedan återgå 
till normal viskositet då mediet når en större passage. 

2.5.5 Slipmaterial 

Slipkornen är vanligtvis kiselkarbid men kornen finns också i borkarbid, aluminiumoxid 
samt diamant. Kornstorlek finns från 0,05 mm upp till 1,5 mm. Större korn ger snabbare 
avverkningshastighet emedan mindre korn skapar finare ytor samt möjligheten att 
bearbeta trånga passager. 

2.5.6 Spruthening på VAC (Abrasive Flow Machining) 

VAC har en sprutheningsmaskin av fabrikat Dynaflow som är placerad i 
Skivverkstaden. Den används för att slutbearbeta ovala hål som gnistats eller fräst fram i 
Nickelskivor. 

2.5.7 Media 

Median som används benämns D85-20S-(50)-36S-(60)-400S-(60). D85 anger 
viskositeten för den silikonbaserade grundmassan. D50 anses fast och D300 är mjukt. 
Det existerar alltså en relativt fast grundmassa här på VAC. Resterande uppgifter står 
för slipkornsinblandningen. 20S (50) betyder att kiselkarbidslipkorn (S) med mesh 20 
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(medelstorlek 940µm) används och att 50 delar slipkorn tillsatts till 100 viktdelar 
grundmassa. 

De parametrar som styr resultatet är extruderingstrycket, antal extruderingar samt 
medians temperatur och kondition. VAC har valt att ha ett fast tryck medan antalet 
extruderingar varieras allt eftersom median och dess slipkorn slits. En kyl och 
värmeaggregat ser till att medians temperatur hålls inom 35-40°C. 

Median blir efter hand mer trögbearbetad och byts ut då processtiden blivit ungefär 
dubbelt så lång som för nytt media. Då nytt media laddats i maskinen behöver den 
blandas och mjukas upp för att inte detaljerna ska få en ojämn avverkning. En 
blandningsfixtur placeras i maskinen och ett antal extruderingar utförs innan 
produktionsdetaljer körs. 

2.5.8 Fixtur 

Fixturen har till uppgift att hålla detaljen på plats samt leda median till de områden där 
avverkning ska ske. Den ska vara utformad på sådant sätt att tvärsnittet minskas där 
avverkningen önskas. 

2.5.9 Rengöring 

Rengöringen av detaljerna utförs i två steg. Först blåses median av med luft och detaljen 
torkas av med trasa. Därefter sänks den ned i ett ultraljudskar med Nysolvin under cirka 
20 minuter. 

2.5.10 Kontroll 

Förutom vanlig dimensionskontroll kontrolleras även avverkningen. Ett antal hål mäts 
både före och efter för att kontrollera att materialdeformationen från föregående 
operation har bearbetats bort. 

 

Orsaken till val av spruthening vid borttagning av recast layer är att komplicerade 
detaljer har tidigare bearbetats med gott resultat, se figur 22 nedan, och enligt före detta 
metodägare3 till spruthening avverkas 0,076 mm på ytan efter cirka 50 cykler. En cykel 
skulle då teoretiskt avverka 0,0015 mm, i Inconel 718.  

 

 

 

 

                                                 
3 Patrik Svantesson, VAC 
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Figur 22: Exempel på komplicerad detalj som bearbetas med hjälp av spruthening. 

Genom ett presentationsmaterial tillhandahållit från Extrude Hone och lånat från 
avdelningen för avancerad material- och tillverkningsteknik här på VAC påvisas recast 
layer borttagning med gott resultat, fin ytjämnhet och eliminering, se figur 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 23: Borttagning av recast layer med hjälp av spruthening. 
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2.5.11 Utvärdering av möjlig avverkning i samband med vald metod inom 
spruthening. 

Tidigare tester har visat att på P309066 SuperWaspalloy enligt 9423-51 med ett media 
D100-80S(200)-NX(3) och 1,5h AFM process är avverkningen mindre än 0,10 mm på 
ytan och med en ökning av tiden till 3h ger endast marginell effekt. Testen påvisar att i 
framkant och bakkant på ledskenan, Vulcain LH2 Stator steg1, sker det ingen ”skada” 
och därigenom kan metoden rekommenderas. När det gäller LOX, Shaft & Blisk är 
bladen inte lika tunna i framkant som bakkant men en bedömning kan ändå göras på 
sådant sätt att framkant av bladen på detaljen har toleranser på 0,4 ± 0,1 mm och genom 
att styra parametrarna och tiden i både EDM och AFM processen kan generera i en 
sänkning av operationstiden för EDM och därigenom en ytterligare besparing. Detta 
måste verifieras med tester. Testen påvisar att ju större grovhet i ytan som skall 
spruthenas desto bättre är det för slutligt resultat. [16] 

Har ytan fin ytjämnhet sker avverkning med ˜ 0,076 mm och är ytan däremot relativt 
grov uppskattas den första cykeln ta bort cirka en hundradel och den sista en tusendels 
mm.  

Ett besök är planerat av representanter från Extrude Hone och kanske kan det ges 
utrymme för Shaft & Blisk utredning och resultatet från denna konsultation 
överlämmnas till ansvarig personal här på VAC. 

2.6 Konsekvenser av processförändring på LOX turbinen 
innan bearbetning 

Genom att åldra axeln på Shaft & Blisk och sedermera upprymma den bör 
kostnadsresultaten bli tillfredställande vid val av tillvägagångssätt. Problemen med 
Inconel 718 är att materialet tenderar att härda vid bearbetning men vid en styrd 
grovbearbetningsprocess, EDM eller ECM, kan man lämna 0,5 – 1 mm kvar av 
grundmaterialet och därefter hena/svarva valda delar inuti axeln till slutlig form. 

Genom att upprymma axeln med hjälp av okonventionell bearbetningsmetod, 
ECM/EDM, elimineras krafterna i centrum på långhålsborren och resultera i att borren 
jobbar ute i periferin. Idag kostar långhålsborrningen 6 000kr och utförs på oåldrad 
detalj av Kungsörs Mekaniska, enligt förkalkyl. Detta bör dock inte vara ett fortsatt 
alternativ för VAC på grund av att Kungsörs Mekaniska ej är kvalitetssäkrade, de har 
inte ett existerande kvalitetssystem. Här bör en bedömning mellan kostnadsbild och ej 
kvalitetssäkrad underleverantör göras. 

2.6.1 Risk för kostnadsökning 

Genom att grovbearbeta axeln på Shaft & Blisk sker en kostnadsökning genom ett 
antagande av tidsåtgången när det gäller till exempel grovgnistning. Antagandet bygger 
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på erfarenhet och konsultation med processansvarig samt produktionstekniker4 på 
Rydverken. Om man räknar med optimal avverkning skulle det ta cirka åtta timmar, (x 
700 kr), men eftersom hålet är djupt bedöms det att ta betydligt längre tid. [7] 

Detta bör ställas i jämförelse med att långhålsborra här på VAC med hjälp av ny 
borrgeometri och tester. 

2.7 Långhålsborrning 

Huvudrörelsen vid borrning är roterande och kan utföras av endera borrverktyget eller 
arbetsstycket. Spindelhastigheten är den hastighet med vilken denna huvudrörelse utförs 
och uttrycks i antal varv per minut. Skärhastigheten kan enkelt beräknas då man känner 
antalet varv per minut. Under ett varv kommer borrens periferi att beskriva en cirkel 
med omkretsen p x D, där D överensstämmer med verktygsdiametern. 
Matningshastigheten eller penetreringshastigheten är verktygets matning mot 
arbetsstycket alternativt arbetsstyckets matning mot verktyget. Långhålsborrning, 
kanonborrning, är ett samlingsnamn för borroperationer där hålets längd överstiger cirka 
6 gånger håldiametern [3] Se figur 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Långhålsborrning 

Tanken bakom att ändra karaktär på materialegenskaperna, genom att genomföra 
åldring hos leverantör av smidet, är att kostnadsreducera till accepterad nivå. Genom att 
antingen genomföra en processändring eller att byta typ av verktyg vid långhålsborrning 
bör borrningen gå att genomföra på åldrat Inconel 718. Verktygsbytet består av nedan 
beskriven geometri på borr, (denna konfiguration finns även för fräsverktyg med små 
dimensioner, se bilaga B), för det långa hålet och för det korta hålet bör en pipborr från 

                                                 
4 Alf Peterson, Rydverken 
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Guhring ge adekvat resultat. En test bör utföras och utvärderas men eftersom 
examensarbetet skall behandla förslag till optimering av bladtillverkning i syfte att 
sänka tillverkningskostnaderna för de båda turbinerna bör detta dock ändå beaktas som 
en del i verktygsundersökningen och tas med för att ge en uppfattning av möjligheterna 
till fortsatt arbete. 

En borrgeometri bestående av ett centrumgående skär och två periferiskär medför att 
borren skär utifrån och in mot centrum detta är att jämföras med konventionell 
spiralborrning där borren bearbetar inifrån och ut från centrum, se figur 25. 

Genom att borrgeometrin består av tre skäreggar genereras det mindre värme, samtidigt 
som det också finns mer verktygsyta att fördela värmetransporten genom. [4,8] 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: Ny borrgeometri 

2.8 Kostnadsreduktion genom förflyttning av åldringsprocess 
till leverantör av smidet. 

En kvalificerad uppskattning5 har gjorts när det gäller kostnaderna för åldring av smidet 
hos leverantören, som i detta fall är Carlton Forge, som ger en kostnadssänkning med 
cirka 70% av vad operationen kostar att utföra på VAC. 

 

3 Förslag till optimering av bladtillverkning på LH2, 
Rotor 

Utredningen fortskred med att undersöka om samma typ av bladtillverkning som för 
Shaft & Blisk gick att påföra även denna detalj. Förutsättningar är annorlunda genom att 
detaljen är ett smide i titan och bladantalet är femtioen stycken med lika delning. Är det 
möjligt att gnista även denna detalj till ett lika förmånligt pris? 

Detta krävde en utredning och antagande när det gällde gnistningen, axeln är kortare, 
och rotorn bör ställas i jämförelse med Shaft & Blisk detaljen när det gäller åtkomsten 
av blad vid en tänkt gnistoperation.  

                                                 
5 Johan Högström, VAC 
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3.1 Gnistmöjligheter på Rotor till LH2 

Värmeledningsförmågan när det gäller titan är låg, 7W/mK jämfört med stål som har 50 
W/mK. Detta i samband med att materialet är isolerande och en mycket reaktiv metall 
brukar det i handböcker stå att det är svårt att gnista, det är med andra ord sällsynt. 
Dock går det att gnista titan men antagligen blir recast layer ganska stort och det 
kommer att innehålla underliggande alphacase, (alphacase är en form av 
syreinträngning och inte synligt för ögat, det är sprött och spricker lätt vid deformation), 
både i nålform och skikt på ˜  12µm, och andra hårda faser på grund av omvandling 
under gnistningen, detta är faser man vill undvika. Kontakten med olämpliga material 
kan förorsaka spänningskorrosion och sprödhet. 

Men kan eliminering ske av recast layer är det nog inga problem. Detta kräver tester och 
man har tidigare inte vågat gnista roterande detaljer i detta material, se ovan. Titan är 
mer sprickkänsligt än till exempel Inconel 718, alltså mer känsligt för små sprickor att 
börja växa. 

Med tanke på miljön som turbinen vistas och arbetar i bör man med stor försiktighet och 
många undersökningar ta fram en metod, annan än EDM, inom okonventionell 
bearbetning. Denna metod kan vara ECM, Electrochemical Machining, som enligt ASM 
Metals Handbook [9] är lämplig för titan. Orsaken till att denna bedömning har gjorts är 
att materialet är sprickkänslig och det kan uppstå mikrosprickor vid EDM bearbetning. 
[9]  

För att möjliggöra optimering av bladtillverkning för rotorn till LH2 turbinen 
undersöktes ECM som alternativ metod till fräsningen. Denna bladoperation utförs idag 
genom fräsning och kan med hjälp av Vericut optimeras till viss del, cirka 15%. Denna 
simuleringsdel är en uppskattning som är gjord utan någon testkörning på de ingående 
detaljerna i turbinerna. ECM är en alternativ metod till fräsningen men man bör 
undersöka de ekonomiska och miljövänliga aspekterna för denna metod.  

 

3.2 Elektrokemisk bearbetning, ECM 

ECM är en kontrollerad avverkning av metall med hjälp av anodisk upplösning i en 
elektrolytisk cell där arbetsstycket representerar anoden och verktyget katoden. 
Elektrolytvätskan pumpas genom avverkningsspalten mellan verktyget och 
arbetsstycket medan direkt spänning passerar genom cellen med låg spänning för att 
lösa upp metall från arbetsstycket. 

Elektrokemisk bearbetning kan användas vid många olika applikationer, inkluderat de 
som skulle vara svårbearbetade, nästintill omöjliga eller tidsödande att utföra med 
mekanisk bearbetning. Se figur 26. 
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Applikationer som metoden kan påföras på inkluderas av bearbetning av hårda material 
och komplicerade geometrier, minimala, djupa hål. När det gäller väteförsprödning, i 
syfte att förhindra detta, är det relevant att använda en så naturlig elektrolyt som möjligt, 
till exempel vanlig saltlösning. 

Elektrokemisk bearbetning används för operationer med vida olika egenskaper såsom 
svarvning, borrning, gradning, etsning och märkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Tillverkade detaljer med ECM. 

3.2.1 Metodbeskrivning, ECM 

Den elektriska strömmen varierar mellan 50 till 20 000 A med en ström densitet av 0,2 
till 3 A/mm2 och 30 V (DC) som appliceras genom ett gap på 0,025 till 1,3 mm mellan 
verktyget, (katoden), och arbetsstycket, (anoden). Elektrolyten flödar genom detta 
skärgap med en hastighet av 30 till 60 m/s forcerad av ett tryck på 70 till 2 800 kPa. 
Typiska temperaturer på elektrolyten varierar mellan 24 till 65 C. Uppslammade fasta 
kroppar avlägsnas med hjälp av sedimentering, centrifugering eller filtrering, (eller en 
kombination av dessa), och den rena elektrolyten cirkuleras för återanvändning. 
Elektrolyten är ofta vattenhaltiga lösningar av oorganiska salter såsom,  kaliumklorid, 
natriumnitrat eller natriumklorid. Andra elektrolyter såsom starka syror eller 
natriumhydroxid lösningar kan användas för speciella ECM applikationer eller för 
utvalda metaller såsom titan där gnistning är en metod som i ett redan sprickkänsligt 
material kan skapa mikrosprickor. 

Verktyget kan matas in i arbetsstycket med hastigheter på 0,25 till 20 mm/min. I vissa 
applikationer fortgår avverkningen emedan verktyget hålls stationärt i en specifik 
stigningsintervall efter avslutad matningsrörelse. Verktyget tillverkas av mässing, brons, 
koppar, rostfritt stål, Monel, titan, sintrad kopparvolframs legering eller aluminium. 
Arbetsstycket måste vara elektriskt ledande. 
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3.2.2 Utrustning/maskin 

ECM maskinen måste vara stabil nog för att motstå krafterna som orsakas av trycket i 
elektrolyten, vilket tenderar att separera verktyget från arbetsstycket. Dessa krafter 
orsakas av det hydrauliska trycket av elektrolyten vid flödet genom spalten mellan 
verktyget och arbetsstycket. Elektrolytsystemet inkluderar pumpar, filter, behållare/tank 
och en värmeväxlare. Det finns enaxliga och fleraxliga maskiner. Den enklaste 
varianten styrs manuellt medan den fleraxliga har CNC styrning.  

3.2.3 Processkontroll 

Mängden av materialavverkan i elektrokemisk bearbetning styrs av Faraday’s lag och är 
en funktion av strömmens densitet. De primära variablerna som påverkar strömmens 
densitet och materialavverkningshastigheten är: 

• Matningshastigheten 

• Konduktiviteten på elektrolyten 

• Elektrolytens sammansättning 

• Elektrolytens flöde 

• Arbetsstyckets material [13] 

3.2.4 Optimal efterbearbetning 

Efterbearbetning kommer att styras av materialundersökning efter ECM. Det bör 
verifieras att processen inte har ändrat på materialegenskaperna och att det är en 
ytstruktur som kan accepteras av satta toleranser. Ett nominellt värde på ytan ligger 
mellan 0,41 till 0,81 µm Ra efter en ECM operation och en konsultation med 
materiallabb bör ge indikationer på typ av hening/slipning eller peening som är 
lämpligt. 

3.2.5 Alternativ leverantör för bladtillverkning, rotor LH2 

Om det krävs ett metodbyte i syfte att sänka tillverkningskostnaderna för denna 
rotor/blisk är en tidigare underleverantör till VAC av intresse. Aktören är sedan tidigare 
en integrerad blisk tillverkare för andra detaljer inom rymd sektionen. Leistritz är ett 
företag med bred processtillverkning, bland annat inom områden som ECM.  

4 Förslag till optimering av fräsning/skärande 
bearbetning 

En av de första uppgifterna i arbetet med att finna en väg till en potentiell förbättring av 
bearbetningen var att ta reda på vad, hur och varför olika material och verktyg är valda i 
samband med tillverkningen. Sambandet mellan dyra tillverkningskostnader, små 
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fräsverktyg och materialval är uppenbar men också ett resultat av komplicerad geometri 
på detaljerna. 

Ett material kan vara mer eller mindre svårt att bearbeta. Ju mer hållfast ett material är, 
desto större motstånd erbjuder det vid bearbetning. Detta kan leda till höga 
bearbetningskostnader och minskad avverkningshastighet. Detta brukar uttryckas 
genom begreppet skärbarhet, vilket är en del av det större komplexa begreppet 
bearbetbarhet, som anger den svårighetsgrad som en bearbetning erbjuder.  

Skärbarhet är således en materialegenskap och som sådan är den beroende av 
materialets kemiska sammansättning, värmebehandling, framställningsförfarande och 
föregående bearbetning, etc.[6] 

Spånavskiljandebearbetning kännetecknas av det stora antalet parametrar som påverkar 
processen samt de höga skärkrafterna och temperaturerna som uppträder inom den 
begränsade bearbetningszonen som endast är några kvadratmillimeter stor. Detta gör 
skärprocessen ytterst komplex och svår att förutsäga. De viktigaste direkt styrbara 
parametrarna i skärande bearbetning är: 

• Verktygets material, beläggning och geometri. 

• Arbetsmaterialet 

• De skärdata som används såsom skärhastighet, matning och skärdjup. 

• Användning och val av kylvätska. 

• Verktygsmaskinen och dess mekaniska egenskaper såsom, styvhet och 
dämpning. 

• Fixturer. 

De bearbetningsdata som kan påverkas av förändringar av de ovannämnda parametrarna 
är: 

• Spånformen 

• Kraft och energi. 

• Temperatur i arbetsstycket, spån och verktyg. 

• Ytjämnheten (arbetsstyckets). 

Verktygets skärgeometri har stor betydelse för spånbildningen. Spånvinkeln är 
avgörande för spånets deformation under bearbetningen och kan vara positiv eller 
negativ.  

Positiv spånvinkel ger mindre spåndeformation och därmed mindre förslitning och lägre 
skärkrafter. Som riktvärde kan här användas att varje grads ökning av spånvinkeln leder 
till en minskning av huvudskärkraften med 1 – 1,5 %. 



 Förslag till optimering av bladtillverkning för VINCI LOX och LH2 turbinerna. 
 

30 

Metallers hållfasthet ökar i olika grad när de deformeras plastiskt. Ökningen i 
hållfasthet beror på deformationshastigheten och materialets förmåga att 
deformationshårdna. Då materialet deformationshårdnar snabbt innebär detta en snabb 
hållfasthetsökning i förhållande till den ökande deformationshastigheten. Vid skärande 
bearbetning i stål är deformationshastigheten mycket hög lokalt, framförallt nära den 
skärande eggen. Material som deformationshårdnar snabbt är till exempel austenitiskt 
rostfritt stål och flera av de värmebeständiga legeringarna. Kolstål är ett exempel på 
material som deformationshårdnar mycket långsamt.  

Snabb deformationshårdnande innebär att stora mängder energi krävs för spånformning. 
Man erhåller då även en avsevärd hårdhetsökning i det bearbetade ytskiktet. Om djupet 
på det deformationshårdnande ytskiktet är detsamma som matningen, utsätts skäreggen 
för stora påkänningar. 

I de fall då man kan ta hänsyn till skärbarheten redan vid konstruktions arbete bör man 
räkna med att produktens pris blir beroende både på materialkostnaden och 
arbetskostnaden, vilket i sin tur bland annat beror på skärbarheten. Även om materialet 
är billigare dyrt i inköp, kan låg skärbarhet leda till höga arbetskostnader och därmed 
hög total tillverkningskostnad. [3, 10,11] 

Alternativ till gnistningen är att ge förslag på optimering av befintliga fräsoperationer 
som idag tar lång tid och genererar därför en stor kostnad överlag. En utredning av idag 
på marknaden befintliga aktörer, verktygstillverkare se bilaga B, som har effektivare 
verktyg med andra egenskaper som skulle kunna korta bearbetnings tiden, 
skärverktygsåtgången och skärprocessen generellt genom verktygs/skärprocess 
egenskaper såsom:  

• Excentriska släppningar, som ger mindre vibrationer. 

• Eggbehandling av fräsarna i syfte att förbättra deras egenskaper.  

• En positivare spånvinkel vid bearbetning.  

• Alternativa verktygsmaterial, en segare hårdmetalls sort än idag.  

• Minska antalet passeringar. 

• Antal skär per fräs, se bilaga B. 

4.1 Klassificering av nickellegeringar vid skärande bearbetning 

I och med att Shaft & Blisk kommer att vara ett åldrat smide i Inconel 718 kan en 
klassificering av nickellegeringar i olika tillstånd vara på plats: 

Klassificering av nickellegeringar med hänsyn till bearbetningskaraktäristik  sker genom 
gruppindelning, se bilaga D, och grupp D, bestående primärt av de åldrade/härdade 
legeringarna, som har två undergrupper: 

 



 Förslag till optimering av bladtillverkning för VINCI LOX och LH2 turbinerna. 
 

31 

• Legeringar i det oåldrade tillståndet. 

• Legeringar i grupp D1 i det åldrade tillståndet, plus ett flertal andra legeringar i 
både åldrat och oåldrat tillstånd. 

Legeringarna i grupp D har hög hållfasthet och hårdhet, särskilt i åldrat tillstånd. 
Material som har urskiljningshärdats, härdats eller kylts snabbt i luft befinner sig i det 
mjukaste stadiet och bearbetas lätt. Beroende på den relativa mjukheten är det oåldrade 
tillståndet nödvändigt för lättare bearbetning när det gäller borrning, gängning och 
gängskärning. 

Åldringshärdade legeringar svarar bäst på grovbearbetning när det är antingen 
urskiljningshärdade eller varmvalsat och härdat. Trots att fullt åldringshärdade 
legeringar oftast är för hårt för verktyg med svaga skäreggar, såsom små borrar, 
gängtappar, kan materialet i det tillståndet grovbearbetas till fin ytjämnhet och snäva 
toleranser. [13] 

4.2 Skärande bearbetning i titan 

Rotorn på LH2 turbinen är ett smide i titan och materialet har vissa speciella egenskaper 
vid skärande bearbetning. 

När det gäller skärande bearbetning har metallen låg elasticitetsmodul och detta innebär 
risk för utböjning på grund av verktygets belastning under bearbetning. Titan 
deformationshårdnar, även om det är mindre än austenitiskt rostfritt stål. Spånorna kan 
bli mycket varma och i allmänhet genereras kluvna spånor genom det intermittenta, 
krävande skärförloppet, vilket kan leda till urflisning av skäreggen.  

Höghållfasta, värmebeständiga legeringar utgör resultatet av en metallurgisk utveckling 
av etablerade metaller för att erhålla bättre förhållande mellan hållfasthet och vikt, 
högre värmebeständighet och minskad korrosions benägenhet. Superlegering är en term 
som ofta förknippas med dessa legeringar. De har utvecklats för att möta de krav som 
ställs vid svåra förhållanden, vilket innebär att materialen ofta är svåra att bearbeta. 
Vissa av legeringarna har låg värmeledningsförmåga, vilket leder till höga 
eggtemperaturer där vissa verktygsmaterial tenderar att svetsa fast. Detta resulterar i 
löseggsbildning och högre skjuvhållfasthet vilket leder till högre skärkrafter och 
tendenser till deformationshårdnande som ger upphov till högre påkänning, förslitning 
och skärkrafter. Man bör eftersträva att reducera temperaturen vid skäreggens spets 
samt att uppnå titanets höga friktionskoefficient genom att följa allmänna 
bearbetningsrekommendationer: 
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• Skarpa positiva skäreggar med stor släppning. 

• Stabila förhållanden, väl fastspända arbetsstycken. 

• Optimerad matning. 

• Applicera stora mängder kylvätska samt välja en kylvätska som är korrekt för 
operationen och aktuell skärdata. 

• Kontroll av värmeutvecklingen genom begränsad förslitningsutveckling. 

• Minimera vibrationstendenser. 

• Medfräsning och korrekt fräspositionering. 

Verktygsrekommendationer enligt nedan: 

• Bra motstånd mot abrasiv förslitning, plastisk deformation, diffusionsförslitning 
samt seghet och korrekt kombination av egghållfasthet och eggskärpa. 

Specialutvecklade, finkorniga, obelagda sorter är lämpligast förutsatt att korrekt 
skärdata och kylvätska i stora mängder används. Den korrekta geometrin för ett rent 
skär och spånformning är viktigt för en framgångsrik bearbetning. 

4.3 Predator simulering 

En simulering med Predator, se figur 27, ger en kontroll av ISO koden, källkoden och 
utfördes på Shaft & Blisk. Denna simulering ger x, y, z rörelserna samt M-koder och G-
koder. Syfte var att tidsreducera programmet och därefter effektivisera genom att en 
bedömning av ”problem” i programmet samt att antalet M00, start och stopp, kollades 
över. Säkerhetsavstånd vid inkörning av nya detaljer är ofta väl tilltagna och med 
tillförsikt till att maskinen och operatören, under inkörningsfasen, ”kommit överens” 
kan en tidsreducering av väl tilltagna säkerhetsavstånd göras efter det att simuleringen 
är genomförd. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27: Predator simulering 
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Det simuleringsverktyg som kommer att ersätta Predator är Vericut och en fullständig 
simulering i det nya verktyget kan vara av relevans för att mäta upp 
förbättringspotentialen i programmet. 

4.4 Vericut 

En flytande licens av detta simuleringsverktyg finns på företaget och kan med en 
simulering avgöra om det finns möjlighet till tidsreducering på de olika 
fräsoperationerna och kan generera en reducering med 15 – 20%, se bilaga E. 

Verktyget kännetecknas av en totalt unik metod för optimalt utnyttjande av NC 
programmets matningshastighet, (mm/tand), under hela tillverkningscykeln. När 
skärverktyget är i ingrepp styrs matningen med avseende på hur grovt skärdjupet är, låg 
matning vid grovbearbetning, högre matning vid finbearbetning. Ett simuleringsverktyg 
vid: 

• Enskilda verktygsbanor 

• Seriella verktygsbanor 

• Fullständiga sekvensoperationer. 

• Krocksimulering i NC maskin 

• Optimering av NC program 

• Verifiering av NC program 

Licensen är flytande vilket innebär att moduler som är relevanta i programmet kan 
testas, se figur 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Ordinarie verktygsväg och optimerad väg. 

I syfte att optimera fräsoperationerna kan en simulering i Vericut visa att optimering av 
fräsoperationerna kan generera en kostnadssänkning genom en tidsreducering. En 
analys från föregående periods projektarbete genererade en potential när det gällde 
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simuleringsverktyget Vericut och möjligheterna att tidsreducera i samband med 
simuleringar. Denna förbättringspotential bedöms ligga mellan 15 till 20%. En sänkning 
av ingreppstiden, den tid verktyget är i ingrepp, samt att korrekta/optimalt NC-
vägar/NC program utnyttjas och för att fullt ut verifiera detta bör man göra en 
simulering i Vericut med materialval och verktygsval för att få ett exakt värde. 

Det som var möjligt att utreda när det gäller optimering av fräsdata var att med hjälp av 
kunnig personal på företage t och en demolicens av Vericut göra en uppskattning för hur 
mycket tid som var möjlig att spara in genom att optimera fräsningen. Det som hittills 
framkommit är att en tidsreduktion med mellan 15 till 20% är möjlig, detta utan att ha 
simulerat med hjälp av Vericut på de detaljer som ingår i turbinen, och detta är endast 
erfarenhetsbaserat6 från test av simuleringsverktyget i C- verkstaden på annan befintlig 
detalj. Testen som hittills har utförts är på en TEC PW2000 ytterring. Den gav en 
tidsreducering på 16.5% och utifrån den erfarenheten bör det även finnas en potential 
för bliskar. 7 

Det bör beaktas att det inte endast är ingreppstiden som reduceras utan inom ramarna av 
möjligheterna med verktyget även kan utföra de ovannämnda förbättringarna och 
hurvida bedömningen även bör innefatta NC-vägar och NC program kan endast utbildad 
personal verifiera. 

5 Utredning av alternativ underleverantör 
Inom examensarbetets ramar skulle en bedömning av alternativa underleverantörer 
göras i syfte att lägga ut delar av produktionen. 

Efter studiebesök hos Högmans Industri verktyg AB och en insyn i vad företaget kan 
producera ansågs detta företag vara ett bra alternativ till produktion på VAC. Idag 
skickas LOX turbinen till UPI, Uddevalla Precisions Industrier, för svarvning av axel 
och med den kapacitet och maskinpark samt erfarenhet av axeltillverkning bör 
Högmans klara av detta och logistikmässigt är företaget ett närmare alternativ än UPI. 

Det är inte alltid en fördel att flytta ut tillverkning från ett företag men i detta fall är 
turbinerna ett uppdrag från kund till rymdavdelningen och en småserieproduktion samt 
att kunden har ställt krav på VAC att sänka tillverkningskostnaden. Detta föranledde 
undersökningen av nya aktörer och Högmans affärsidé bygger på: 

 

 

 

                                                 
6 Mikael Carls son, VAC 
7 Mikael Carlsson, VAC 
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”Högmans skall ha verkstadspersonal och maskinpark med sådan kompetens att vi 
inom skärande bearbetning på ett konkurrensmässigt sätt producerar detaljer med 
högprecision i låga serier, verifierar och kvalitetssäkrar det vi producerat och att vara 
ett kompetensstöd åt våra kunder.” [5] 

Enligt utsagor från Inköp på VAC är deras timkostnad låg och därmed bör det skickas ut 
en offertförfrågan till företaget i fråga. Det som skall offereras är den del av 
svarvoperationerna/borroperationerna som idag är lejdoperationer bland annat på UPI 
och Kungsörs Mekaniska verkstad, som tidigare nämnts när det gäller den senare är 
verkstaden inte certifierad som underleverantör till VAC.  

5.1 Offertförfrågan till Högmans Industri Verktyg AB 

Det sattes samman en förfrågan till Högmans, se bilaga C, på en del av de ingående 
svarvoperationerna, några vilket enligt förkalkyl körs av andra intressenter idag, samt 
kanonborrning av axel på Shaft & Blisk. Allt detta som ett led i arbetet att sänka 
tillverkningskostnaderna. Orsaken till att endast en del av operationerna offererades var 
att ge företaget en rimlig chans att hinna kalkylera på kostnaderna. 

5.1.1 Offertsvar Högmans  

Resultat av förfrågan till företaget får överlämnas till befintlig personal på VAC för 
bedömning och vidare arbete. Se bilaga F. 

6 Förslag på tillverknings- och 
konstruktionsförändringar 

Ett av förslagen är att byta material i hela LOX,Shaft & Blisk, till exempel A286. 
Materialet har egenskaper som rostfritt stål när det gäller skärande bearbetning. Det har 
gjorts en materialutredning här på VAC och det har genom denna utredning konstaterats 
att de skulle kunna vara ett alternativ men kunden motsätter sig detta.  

6.1 Alternativa gradnings och bladtillverknings processer 

En robotkonfiguration såsom en SCARA robot har tidigare funnits inom blad och 
ledskene tillverkning. Denna robot har gått ur tiden tack vare svårigheter att införskaffa 
reservdelar och kostnaden för underhåll. ABB har ett alternativ, IRB 140, där man i 
framtiden skulle kunna tänka sig att ledskene och bladtillverkning, även gradning med 
hjälp av roterande filar skulle kunna vara en applikation för denna robot. Denna robot 
behöver inte enbart vara tillgänglig för rymddetaljerna utan det finns ett behov inom 
VAC på grund av att den gradningsrobot som står i C-verkstaden, IRB 440 se figur 29, 
bör bytas ut. Därmed behöver inte kostnaden enbart läggas på rymddetaljerna utan 
enhetligt delas mellan verkstäderna. 
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Manuell gradning bör tas i beaktande när det gäller att eliminera recast layer på Shaft & 
Blisk men endast i nödfall bör denna metod tas i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: IRB 440, befintlig robot i C-verkstaden 

6.1.1 Dedikerad fräsmaskin, bladmaskin. 

Ett alternativ till bemannad produktion är en helt automatiserad produktion när det 
gäller bladtillverkningen. Projektgruppen har gett förslag på en metod, dedikerad 
bladmaskin, som kommer att kräva utredning och i nuläget bör det tas med i 
avvägningarna när det gäller bladtillverkningen. 

En industriell robot är ett lönsamt alternativ till tillverkning/gradning. Roboten arbetar 
automatiskt och kan köras med begränsad bemanning. Den kan arbeta ensam eller som 
en del av en integrerad maskingrupp. Möjlighet att anslutas virtuellt finns också. Den 
kan bearbeta de flesta material eller element.  

Optimalt utnyttjande av industriella robotar för tillverkningstillämpning kan endast 
uppnås vid begagnande av verktyg och processer som är avsedda för bearbetningen som 
skall utföras. Stora robotkrav är noggrannhet, repeterbarhet, friktionsfrihet, 
programmerbarhet, låg tröghetskraft och små fysiska dimensioner i relation till nyttolast 
och räckvidd. För konturformning och hörnbildning i höga hastigheter måste roboten ha 
lågt tröghets motstånd, snabbt och precist servo gensvar samt kontrollerade banrörelser. 
För tillgängligheten vid dolda konturer, som insidan av en detalj, är det viktigt att 
robotarmen och ledens konfiguration har små dimensioner. För att säkra mjuk 
vibrationsfri tillverkningsprocess måste den mekaniska konstruktionen eliminera alla 
motreaktioner. Då roboten måste följa komplicerade ytor och olika diametrar är 
programbarheten och manöverbarheten av största vikt.  

6.1.2 Några fördelar vid robotutnyttjande processer 

Optimal produktion är när maskin, metod och människa har ett produktivt samspel där 
maskinutnyttjande graden är hög och metoden är den rätta samt att 
människan/operatören utnyttjar arbetstiden till förädlande processer. En tanke i denna 
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process vore att införa en robot som kan utföra operationer som bladtillverkning, 
ledskene tillverkning eller dylika operationer. Där operatören är en del av en integrerad 
maskingrupp som har en flexibel arbetsuppgift, utför manuella kontrolloperationer, 
laddar bredvidliggande maskin samtidigt som roboten producerar ledskenor eller blad. 
Några fördelar: 

• Korta tillverkningstider. 

• Jämnare och mer förutsägbar produktkvalitet. 

• Flexibilitet i jämförelse med involverade maskiner, roboten kan med lätthet 
omprogrammeras dock bör tilläggas att det befintliga styrsystemet måste 
samtidigt uppgraderas vilket kan vara ett mödosamt arbete. 

• Reducerad personal åtgång. 

• Reducerad kostnad för utbildning av personal. 

• Förbättrad arbetsmiljö. 

• Reducerad åtagande av operatören för övervakning av maskinen. Operatören kan 
utföra andra parallella uppgifter som kontroll, således ökar produktiviteten. 

• Möjlighet av kvalitetskontroll av föregående operation. [15] 

6.1.3 Visionsystem och driftuppföljningssystem 

För att kunna styra processen vid tillverkning/gradning av till exempel 
bladtillverkning/gradning bör ett visionsystem vara befintligt på tänkt robot och 
argumentationen för detta är att insamling och analys av dimensionell data är en av de 
mest effektiva teknologier för att bibehålla kontroll av tillverkningsprocesserna och 
validering av korrekta slutprodukter. Analys av insamlad data kan indikera många olika 
tillstånd och modifieringsbehov av processerna i syfte att förbättra arbetsstyckets 
kvalitet. Korrekt mängd insamlad ”mätdata” för effektiv processkontroll har alltid varit 
en utmaning, allra helst för konturer och oregelbundna detaljer. 

Ett system kan mäta dimensioner i syfte att verifiera, kontrollera toleranskrav, 
inkorrekta detaljer, defekta detaljer och automatiskt stoppa dessa i avsikt att förhindrar 
fortsatt transport/förädling längs produktionslinan. 

Bredden av visionsystemets virtuella applikationer är obegränsade, dock subordinerar 
sig alla visionsystem under fyra kategorier: 

• Härledning 

• Identifiering 

• Inspektion/kontroll 

• Kalibrering 
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Trots att den metriska prestationen varierar med tillämpningarna är de tre mest 
betydelsefulla applikationerna inom systemet som följer: 

• Produktivitet 

• Att leverera korrekta resultat 

• Snabbhet 

Vid vilken som helst tillämpning av visionsystemet från den enklaste närvarande – 
frånvarande operationen till hög precisionsinriktning, där det allra första steget, det som 
avgör om tillämpningen lyckas eller misslyckas, involverar lokalisering av objektet 
inom kamerans synfält – en process känd som objektslokalisering. 

Detta kan verka enkelt, men objektslokalisering kan vara exceptionellt utmanande. 
Detta beror på det stora antal variabla tillstånd som kan förändra det sätt som objektet 
uppfattas av visionsystemet. 

Under tiden som datorerna blir mindre kostsamma kommer fler och kraftfullare, nya 
och förbättrade metoder för visionsystem att införas. 

Att tillverka en produkt med jämn kvalitet är fundamentalt men ofta också en utmaning 
för alla tillverkare. Visuell övervakning kan ofta säkerställa att produkten håller 
företagsstandard men även att den tillmötesgår kundens krav.  

För att en industri skall vara konkurrenskraftig och överleva krävs att den utnyttjar sin 
utrustning på ett effektivt och rationellt sätt. Det har skapats ett flertal arbetssätt och 
verktyg för att ständigt förbättra verksamheten. Driftuppföljningssystem är ett av dessa 
verktyg. Kan man dessutom få ett datasystem att tala om vad som orsakar de oönskade 
stoppen i anläggningen, sparas mycket felsökningstid.  

När det gäller maskinövervakning är det befintliga systemet SMM, Swedish 
Manufacturing Management, insatt i produktionen i skivverkstaden och genererar de 
ovannämnda resultaten.  

6.2 Generella förändringar 

En konstruktionsförändring sent i ett projekt innebär en kostnadsökning som bör 
bedömas av konstruktionsavdelning samt att det därefter bör bedömas om det är 
ekonomisk försvarbart. 

Genom att halvera varaktigt projektstöd/Turbin, PT, QA, KL och PL enligt förkalkyl, 
medger detta en ytterligare sänkning om man samtidigt lägger in stöd vid behov skulle 
denna kostnad ytterligare kunna sänkas, det tillverkas förnuvarande endast två stycken 
per år. Längre fram, när beslut tas om ökning av antal turbiner per år till plan, sex till 
åtta per år, bör stödet höjas under en kortare sekvens och senare reduceras. Om man till 
detta också inför en halvering av mätpunkter vid mätning i mätmaskin genererar det en 
sänkning av tillverkningskostnaden. När det gäller detaljen Stator Assy på LOX skulle 



 Förslag till optimering av bladtillverkning för VINCI LOX och LH2 turbinerna. 
 

39 

dessa två detaljer, Stator och Shroud som bildar Stator Assy,  kunna vara ett smide, idag 
är det två separata detaljer med 43 ledskenor med lika delning, som skulle kunna 
parallellgnistas fram till slutlig form. 

I dagens detalj, Stator Assy, fräses ledskenorna fram och med jämförelse med en annan 
befintlig detalj som har testgnistats med ovannämnda metod bör det ske en minskning 
genom rationalisering av antalet smiden, från två till ett, parallellgnistning med hjälp av 
till exempel 11 x 2 elektroder med liknande utseende som i figur 30. Denna förändring 
skall ses som en konstruktionsförändring och detta nödvändiggör ett ställningstagande 
av projektgruppen att eventuellt genomföra en liknande test på denna detalj som gjordes 
på Shaft & Blisk i syfte att verifiera en simulering av frigång, offset och att 
elektrodtjocklek är tillräcklig. 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Elektrod konfiguration från Rydverken. 

En test med ovannämnda konfiguration, bladed disk/blisk med integrerat tak, hinns inte 
med i detta examensarbete och lämnas till efterkommande att genomföra. 

En tanke att ha med sig är att elimineringen av ett stycke smide genererar en besparing 
på cirka 7000 kr i materialkostnad samt att eliminering av åtta på varandra följande 
operationer sker i och med att det görs en processändring. Sammanlagd 
kostnadsreducering: 

• Smide cirka 7000 kr, två liknande smiden köps idag in och sätts samman till en 
detalj. 

• Ledskenefräsning, cirka 10 000 kr 

• Gradning, cirka 1000 kr 

• Betning cirka 2000 kr 

• Montera lod, cirka 2000 kr 

• Ungslödning, cirka 2000 kr 

• Kontroll, cirka 1000 kr 

• Ultraljudsprovning, cirka 1500 kr 
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Anta att gnistningskostnaden ligger på 700 kr/h och att det kan gnistas 22 ledskenor åt 
gången genererar det i att kostnaden bör ligga på cirka 2 x 14 000 kr för en 
grovgnistning och en fingnistning samt att kostnaden för elektroder och fräsning av de 
samma genererar en kostnad på cirka 3 500 kr därtill kommer gnistning till slutlig form 
och sedermera en sprutheningsoperation i syfte att eliminera recast layer. Allt detta är 
endast uppskattningar och bör granskas enligt det. 

6.2.1 Risk för kostnadsökning. 

En gnistning av Stator Assy tenderar att påvisa en kostnadsökning istället för en 
sänkning och därmed bör denna operationsgång lämnas därhän och endast ingå i 
fräsoptimeringen. 

7 Procentuell förbättringspotential 
Anta att alla förslag genomförs då genererar det en kostnadsminskning med: 

• Eliminering av operationer vid processbyte på Shaft & Blisk: gradning och 
luttvätt. 

• Processbyte från bladfräsning till gnistning på Shaft & Blisk . 

• Borttagning av åldringsprocess,  

• Frässimulering i Vericut: Beroende på material och verktyg mellan 15 till 20%:s 
sänkning. 

• Timkostnadssänkning genom lejdoperationer till Högmans, se bilaga F. 

Maskinen där bladfräsning utförs idag är en maskin med ”hög efterfrågan” därav blir 
det inte någon förändring på VAC:s timkostnad vid utlejning av operationen, allt detta 
enligt utsagor från Ekonomi8. Möjligheter till andra förbättringar som i det långa loppet 
kan generera en kostnadssänkning av tillverkningskostnaden är: 

• Kulbombningen kan tas hem i och med att det har införskaffat en maskin till 
skivverkstaden. Slipper att skicka detaljen och sänker därmed genomloppstiden 
för denna turbin, (LOX). 

• Genom byta underleverantör från UPI till Högmans genererar det en 
timkostnadssänkning. 

Andra kostnader som elimineras vid genomförda förändringar är underhåll för fixtur 
som idag ligger på x antal kronor och om processsbyte sker på Shaft & Blisk kan denna 
kostnad reduceras med, uppskattningsvis, 30 % till x antal kronor. Om ett antagande 
sker på sådant sätt att timkostnaden sjunker till ovan angivna värden och att 
simuleringen i Vericut ger adekvat resultat samt att processbyten och 

                                                 
8 Billy Börjesson, VAC, Ekonomiavdelningen. 
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operationseliminering sker enligt angivna förslag kan det påvisas en 
förbättringspotential. 

7.1.1 Förändring genom införande  

Kostnaden för att införa processbyte på Shaft & Blisk redovisas i bilaga C. 
Timkostnaden för att utföra simuleringar i Vericut är cirka 800 kr/h. För vidare 
information, om tidsåtgång, bör kontakt tas med avdelning 9634, Mikael Carlsson.  
Arbetet att ta fram offertar till tilltänkta underleverantörer och kostnaden för utförda 
prover på materiallabb samt utförd simulering på testbit på Rydverken redovisas nedan: 

• Simulering och provkörning på Rydverken: 10 000 kr. 

• Materiallabbstest: cirka 1 600 kr. 

• Startkostnad för processbyte, se bilaga C. 

Kostnader som tillkommer vid borttagandet av operationer: 

• Cirka 15 000 kr för åldringsprocess hos Carlton Forge, kvalificerad gissning. 

• Kostnader för gnistning, se bilaga C 

• Kostnader för Spruthening. 

• Transportkostnader till och från Rydverken, Högmans samt emballage och 
förpackningsmaterial.  

• Kontroller efter lejdoperationer. 

Genom att genomföra förslagen och dra av kostnaderna för införandet genereras det en 
sänkning med 24 % av den totala tillverkningskostnaden för LOX turbinen och 15 % 
sänkning för LH2. 

8 Argumentation för förändringar 
Det sker en kostnadssänkning genom en processförändring på detaljen Shaft & Blisk 
och kostnadssänkningskapaciteten i simuleringsverktyg som Vericut ligger mellan 15 – 
20 % och en simulering på de ingående detaljerna styrs av material och verktygsval, 
detta gäller för de båda detaljerna. Att flytta ut operationer till närliggande 
underleverantörer genererar en sänkning av timkostnaden och därigenom en total 
sänkning av tillverkningskostnaden. För att kunna bedöma förslagens fulla potential bör 
tester genomföras och kan det genom detta påvisas att det sker en sänkning är det 
projektet som får ta ställning till om det bör genomföras. 

Genomloppsfokus kontra ledtidsfokus är begrepp som bör tas hänsyn till i detta fall och 
termerna bör definieras enligt:  
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Ledtid är den mängd av observationstid som krävs för att färdigställa en specifik serie 
av uppdrag. Det är den totala observationstid det tar att producera detaljen eller 
produkten, mätt utifrån mottagandet av ordern till färdig produkt mottaget av kund. 

Att minimera ”dörr - till- dörr” tiden är synonymt med att reducera den totala ledtiden. 

Genomloppstiden mäts i hur många detaljer som kan produceras i en specifik 
tillverkningsoperation eller hela produkten per tids andel. Målet för en tillverkande 
industri är att minimera ledtiden med hjälp av ökning av genomloppstiden. 

Scenariot i detta fall är att detaljerna stör den övriga produktionen i och med att de är en 
småserieproduktion och har behov av en del i en egen enhet/verkstad som kan tillgodose 
denna typ av produktion. Rymddetaljerna är en del av ett samarbete inom Europa och 
bör därför ses som en del av hela produktionen.  

Hänsyn har ej tagits till förändrade kostnader för smidet på LOX turbinen efter ett antal 
försök att få svar från leverantören av smidet, vad kostnaden skulle bli för smidet om 
det skedde en åldring innan leverans till VAC, gjordes en kvalificerad gissning baserat 
på erfarenhet av handledaren till detta examensarbete, se kapitel 7.1. 

Argumentationen för att med hjälp av spruthening eliminera recast layer har påvisats 
med hjälp av ett besök av underleverantören Extrude Hone. I samband med detta 
verifierades att det är möjligt och beräknas ta fytrtiofem till sextio minuter att eliminera 
recast layer, detta är endast en teoretisk uppskattning av technical manager från Extrude 
Hone. Vidare arbete överlämnas härmed till tillverkningsledaren och ansvarig 
produktionstekniker. Detta resultat innebär att tillverkningskostnaderna kan sänkas 
ytterligare och är ett positivt resultat som det kommer att arbetas vidare med.  

Genom att skapa en högre kompetens hos underleverantörer i närområdet skapas också 
ett bättre samarbete och detta kan generera i att framtidsprojekt kan med hjälp av tydliga 
influenser ge stora kommande möjligheter att utveckla metoder som idag ej existerar på 
VAC. Därigenom även ge indikationer på en förbättringspotential genom breddad 
kompetens knutet till VAC. 

Genom att ha en styrd process ges det möjligheter att genomföra en reducering av till 
exempel PT-stöd, produktionsteknisktstöd, och dylika kostnader som generera en stor 
post i dags läget. Var ligger den största kostnaden? Enligt utredningen av LOX turbinen 
och därmed har den största delen koncentrerats på denna turbin. 

 

8.1.1 Framtidsplaner 

Företaget är i en ständigt utvecklande fas och det som ligger i närtid är en MuliTaskline, 
se figur 31, 32, där turbinverkstaden kommer att flyttas och ingå i en större 
maskingrupp. Enligt beskriven projektplan och syfte med och för Projekt MultiTask 
Cell som är i implementeringsfasen. Denna sträcker sig till mitten av 2006. 
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Anläggningen levereras under slutet av detta år och i början av nästa. Cellen består av 
ett system med fem Deckel Maho 160FD så kallade flerfunktionsmaskiner som både 
svarvar, borrar och fräser 5-axligt. I cellen ingår också en gradrobot och ett avancerat 
verktygshanteringssystem. Allt är integrerat med en Fastems FMS anläggning där 
paletter, material, fixturer och emballage hanteras. Enheten ska öka produktiviteten och 
konkurrenskraften genom att samordna både människa, teknik och produkt i ett 
nytänkande och ett nytt produktionskoncept för Volvo Aero. För att göra detta kommer 
det att behövas människor som samarbetar, reflekterar, lär och växer med uppgiften i en 
arbetsorganisation under ständig utveckling där man känner sig delaktig och arbetar mot 
tydliga mål. [16] Även en basverkstad är planerad där tester och eventuella rymddetaljer 
får plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figur 31: Framtida MultiTaskline i X 
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Figur 32: MultiTaskmaskin 

9 Slutsatser 
Arbetet har påvisats en sänkning av tillverkningskostnaderna genom relevanta förslag. 
Potentialen att ytterligare sänka kostnaderna har analyserats.  

Okonventionella bearbetningsmetoder har åskådliggjort att det inte genererar en 
kostnadsökning i material med låga bearbetningstal, Inconel 718, utan ofta kan påvisa 
en förbättringspotential när det gäller tillverkningskostnaden. Men i andra fall påvisar 
en kostnadsökning, Carpenter, vilket leder till att slutsatsen kan ses som riktlinjer för 
fortsatt arbete inom det okonventionella bearbetningsområdet. Att ytterligare gå ett steg 
längre när det gäller bearbetning av småserie detaljer är att se över möjligheten till 
automatisering vid bladtillverkning. 

Förslag på underleverantörer har getts genom att det har sänts ut offertförfrågan till två 
aktörer som har potential att tillverka detaljerna. Fixturer elimineras och förslag på 
alternativa verktyg har getts i syfte att sänka den totala tillverkningskostnaden. 
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Att öka maskinutnyttjandegraden genom att generellt bygga upp integrerade 
maskingrupper med arbetstider i sekvenser av treskift ger en generell kostnadssänkning 
av timkostnaden med exemplet nedan: 

Ø En person per skift ger 1/3 av ordinarie timkostnad, 700 kr vid tvåskift, 1400 kr 
+ 350 kr ger: 1750/3 = 583 ˜ 600 kr/tim9 

Att bringa struktur i andras arbete kan vara en ömtålig process och med detta i åtanke 
kan arbetet ses som en inblick i ett utvecklingsprojekt och med en generell och väldigt 
övergripande betraktelse. Många generaliseringar har gjorts där det brustit i ren fakta, 
indata, och man skall ha detta i bakgrunden vid en analys av rapporten. 

10 Rekommendationer till fortsatt arbete 
I ett utvecklingsprojekt är situationen speciell, möjligheterna att produktutveckla  
samtidigt som man producerar, concurrent engineering, är en viktig del som man i 
största mån bör utnyttja. Möjlighet att testa och undersöka nya, väl beprövade eller ej 
ännu uppfunna metoder ger en bredd i arbetet och vidgar vyerna. I detta projekt skulle 
en fortsatt undersökning när det gäller okonventionell bearbetning vid bladtillverkning 
av denna typ, utan integrerat tak, påvisa potential i metoder som ECM och EDM med 
AFM som efterföljande heningsmetod, vid behov.  

Optimering av CAM beredning genom simulering av NC-vägar i Vericut och 
utnyttjandet av simuleringsverktyget bör ge adekvat resultat och påvisa en 
förbättringspotential som är svår att ignorera. Genom att skapa möjligheter för 
testkörningar i samband med utvecklingsprojekt skapar man en tillförlitlig 
tillverkningsberedning och kan med endast mindre justeringar åtgärda processerna. 

Om beslut tas att framhålla gnistningen som ett alternativ till fräsningen på Shaft & 
Blisk bör en relevant testsekvens av fem provkutsar, i Inconel 718, med differentierade 
gnistparametrar tas fram i samarbete med Rydverken och VAC för vidare provning på 
materiallabb. Därefter bör man utprova heningspasta och extruderingstryck hos vald 
underleverantör, till exempel Extrude Hone i England, för att få en uppskattning av vad 
som krävs. 

Reducering av ställ- och laddningstider bör ske i samband med operatörer och 
produktionstekniker i närtid av serieproduktionsstart, även detta skall ses som ett led i 
arbetet att öka maskinutnyttjandegraden och därigenom generera en generell 
kostnadssänkning, som är svår att uppskatta,genom reducering.  

Andra reflektioner när det gäller att höja maskinutnyttjandegraden är när beläggningen 
är låg i ena maskinen skall den maskin som har hög beläggning få avlastning samt att 
maskinen skall gå hela skifttiden, stopp måste analyseras och reduceras i mesta möjliga 
mån, och som tidigare nämnts är treskift det alternativ som kan anses vara 
                                                 
9 Billy Börjesson, VAC, Ekonomiavdelningen 
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kostnadseffektivast. En andonfunktion där operatörerna är utbildade i alla ingående 
maskiner i en grupp och kan avlösa varandra vid utbildning, rast sjukfrånvaro etc. 
genererar i längden en kostnadssänkning för hela företaget och frambringar 
värdeskapande processer över hela arbetstiden och kan ses som ett generellt förslag. 
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A Offertförfrågan till Högmans 
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B Offertsvar DoF- engineering AB 
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C Offertsvar Rydverken 
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D Tabell på klassificering av nickellegeringar 
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E Tabell på potentiella kostnadsminskningar i 
samband med simulering. 
LOX: 

 

Detta förutsätter simulering i Vericut och med inmatning av valt material och verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operation 
och detalj: 

Nuvarande 
operations-
tid/ny 
operations- 

Tid: 

Timkostnad: Nuvarande 
operations- 

Kostnad: 

Reducerad  

Operations- 

kostnad: 

Skillnad 
operations- 

kostnad: 

TOM 

Op. 800: 

13,5/10,8h X kr/tim X kr X kr x kr 

TOM 

Op. 1300: 

4,0/3,2h X kr/tim X kr X kr x Kr 

TOM 

Op. 200: 

4,0/3,2h X kr/tim. Xkr x kr x kr 

Stator 
Assy 

Op. 400: 

11,4/9,12h X kr Xkr Xkr X kr 
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LH2: 

Operation 
och detalj: 

Nuvarande 
operations -
tid/ny 
operations- 

Tid: 

Timkostnad: Nuvarande 
operations- 

Kostnad: 

Reducerad  

Operations- 

kostnad: 

Skillnad 
operations- 

kostnad: 

Stator Assy 

Op. 400: 

11,5/9,2h X kr X kr X kr X kr 

Shaft& 
Blisk 

Op. 600: 

9,0/7,2h X kr X kr X kr X kr 

Shaft& 
Blisk 

Op. 500: 

4,5/3,6h X kr X kr X kr X kr 

TED 

Op. 200: 

4,0/3,2h X kr X kr X kr X kr 

TED 

Op. 800: 

13,5/10,8h X kr X kr X kr X kr 

 

Detta förutsätter simulering i Vericut och med inmatning av valt material och verktyg. 
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F Offertsvar Högmans 
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Introduktion 

 

Ett exjobb håller på att utföras på VAC av Nina Andersson. Exjobbet 
går ut på att undersöka möjligheter att gnista en blisk. En testbit av en 
blisk bestående av verktygsstål har sänts till materiallaboratoriet för 
kontroll av tjocklek av omsmältlager och mikrostruktur.  

Resultat 

 

 

Bild 1. Bladprofiler i kuts. M05-0206. 
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Bild 2. Bladtop i oetsat tillstånd. 100 ggr förstoring. 

 

 

 

Bild 3. Område längre ned på profilen. Mörka stråk under ytan. 500 ggr 
förstoring. 
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Bild 4. Bladtop i etsat (Nital) tillstånd. Omsmält lager syns som vita 
områden eftersom den oanlöpta martensiten inte tagit av etsningen. 100 
ggr. 
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Bild 5. Översikt av nedredelen av bladprofilen. 25ggr förstoring. 

 

Undersökningen visar på typisk struktur för ett verktygsstål. Det 
omsmälta lagret består av oanlöpt martensit. Tjockleken på det 
omsmälta lagret varierar över profilen men är i medel ungefär 20 µm, 
vissa enskilda toppar är något större dock mindre än 30 µm. 

 

Det är osäkert om de mörka partierna som syns i bild 3 uppkommit på 
grund av gnistningen eller är en provberedningseffekt. För att 
konstatera det behövs ytterligare prov. Inga mikro-sprickor har 
detekterats. 

 

 

 


