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EXAMENSARBETE 

 i 

Automatiserad produktionscell för lasersvetsning av 
fläkthus i titan 

Sammanfattning 
För att vara framgångsrik i dagens tillverkningsindustri gäller det att vara konkurrenskraftig 
och komma med nya tillverkningssätt. Därför satsar Volvo Aero på lasersvetsning och 
automation. På Aero-Craft i USA grovbearbetas fläkthus i titan. Fläkthusets diameter är 
cirka tre meter och dess bakre del sätts idag samman från tre delar med hjälp av 
skruvförband och plasmasvets. Volvo Aero vill lasersvetsa dessa delar istället. En studie har 
därför påbörjats som skall visa hur en produktionscell för lasersvetsning skulle kunna se ut 
och fungera. Svetsarna är alla av typen stumsvetsar och det som skall svetsas är tre axiella 
skarvar, två rundskarvar och fastsvetsning av ett växellådsfäste. Innan svetsning häftsvetsas 
delarna först ihop och 3D-skanner används för inspektion. Efter att svetsen svalnat 
kontrolleras rundskarvarna av en digitalröntgen. Allt skall ske i produktionscellen. 

Resultatet presenterar en produktionscell uppdelad i två rum. Det första rummet är 
laserskyddat, och där utförs svetsning av axiella skarvar och växellådsfäste. Ett hål 
laserskärs ut där växellådsfästet skall sitta. Det andra rummet är både röntgen- och 
laserskyddat och där svetsas rundskarvar. En fogföljare med laserdiod och kamera används 
under svetsprocessen för att rikta laserstrålen efter skarven. I rum ett finns en processrobot 
och en hanteringsrobot och i rum två en processrobot. Fixturerna som presenteras i 
rapporten är endast konceptuella. Antalet fixturer är en till rum ett och två likadana till rum 
två. Fixtureringen i rum två utgörs av en expanderfixtur med rotgasbackar i aluminium. På 
Volvo Aero används vanligen expanderfixturer vid svetsning, men de har aldrig gjorts i den 
storlek som krävs för fläkthuset. Krav som ställs på manipulator är att den skall klara 
detaljens och fixturens vikt, samt att den skall klara uppsatta svetstoleranser.
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BACHELOR’S THESIS 
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Automated production cell for laser welding of fan 
cases in titanium 

Summary 
To be successful in today’s production industry it is important to be competitive and come 
up with new ideas of production. That is why Volvo Aero invests in laser welding and 
automation. Fan cases in titanium are roughly machined at Aero-Craft in United States. 
The rear fan case comes in three pieces which are joined with bolts and plasma weld. 
Instead Volvo Aero wants to laser weld these pieces together. A study has therefore begun 
that will show functions and design of a laser welding production cell, made for fan cases 
with a diameter of three meter. All welds are butt welds and they are divided into three 
axial welds, two round welds and joining of a gearbox mount. Before welding the parts they 
are tack welded and a 3D-scanner is used for inspection. The round welds are controlled by 
a digital x-ray equipment after the weld has cooled. All is made in the production cell.  

The results present a production cell with two rooms. The first room has a laser protection, 
and is for welding of axial welds and a gearbox mount. A hole is also to be made, with a 
laser cutting technique, where the gearbox mount shall be put. The second room is both x-
ray and laser protected, and is for welding of round welds. A joint follower with a laser 
diode and camera is used during the welding process, to correct the laser beam after the 
joint. Both rooms have one process robot. In the first room there is also a handling robot 
that is more advanced than the process robots. The fixtures presented in this report are 
only conceptual. The number of fixtures is one for the first room and two equal for the 
second room. The fixture in the second room is an expander with downside protectors in 
aluminum. At Volvo Aero expander fixtures are usually used for welding, but have never 
been made in that size that is necessary for the fan case. The specification for the 
manipulators is that they shall tolerate the weight of the fixture and the component; it 
should also comply with the welding tolerances. 
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Nomenklatur 
NAP Non Automotive Purchasing 

OFP Oförstörande provning  

Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

 Ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning 

ppm parts per million 

Multitaskcell Automatiserad cell med bearbetningsmaskiner 

Sv/h Sievert per timme 

Dosrat Anger absorberad dos av joniserande strålning (röntgen) per tidsenhet 
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1 Inledning 
Volvo Aero ingår i Volvokoncernen som även består av: Trucks, Buses, Construction 
Equipment, Penta, Financial Services och Logistics [1].  

Volvo Aero startade sin verksamhet i Trollhättan i april 1930 och hette då Nohab 
Flygmotorfabriker AB och var ett dotterbolag till Nydqvist och Holm AB [2]. Idag 
finns Volvo Aero även i Malmö, Kongsberg (Norge), Boca Raton i Florida (USA), 
Kent i Washington (USA) och Newington i Connecticut (USA) [1]. 

Volvo Aeros affärsområden är Aviation Services, Engine Services, Industrial and 
Marine Gas Turbines, Commercial Engines, Military Engines och Space Propulsion 
[3]. 

1.1 Bakgrund 
I slutet av 2004 köpte Volvo Aero företaget Aero Craft i Newington, Connecticut i 
USA. Genom köpet fick Volvo Aero möjligheten att tillverka fläkthus som är den 
största detaljen i en flygmotor. I början av 2006 tecknade Volvo Aero ett kontrakt för 
bearbetning av tre komponenter i titan till ett nytt fläkthus [4]. Idag görs hopsättning 
av fläkthusets yttre ledskenering och bakre fläkthus med hjälp av skruvförband, se 
figur 1, men för att minska vikt och eventuellt även kostnad undersöker Volvo Aero 
möjligheten att lasersvetsa en rundskarv mellan komponenterna. I samband med detta 
vill Volvo Aero även svetsa samman bakre fläkthus och bakre fläns. Även svetsning 
av ett plåtsvep som kommer i tre delar och fastsvetsning av ett växellådsfäste på 
plåtsvepet undersöks. Tillsammans bildar de bakre fläkthus. Om Volvo Aero får 
utföra svetsningen kommer den att tillverkas under Aero Crafts ansvar. 

 
Figur 1: Rundskarv och axiell skarv. 

I branschen finns efterfrågad kompetens för lasersvetsning, men ingen erfarenhet och 
inga uppbyggda parametrar finns ännu. Om Volvo Aero väljer att satsa på svetsning 
av detta fläkthus kommer företaget att bli ledande inom området. Negativt är att ett 

Yttre ledskenering 

Rundskarv och 
axiell skarv med 

lasersvets 

Motorupphängning 
Bakre fläns 

Plåtsvep, bakre fläkthus 
Växellådsfäste syns ej på bild 
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års arbete i pågående utveckling vid forskningscentret på Innovatum, se kapitel 1.4, 
förloras. Dessutom har Volvo Aero bara 1-2 personer som är specialiserade på laser. 

För att tillverkningen skall bli kostnadseffektiv fordras automatiserad svetsning. 
Framtagning av en produktionscell för svetsning av rundskarvar kan lösa 
kostnadseffektiviteten. Utrustningen skall på sikt även klara ytterligare skarvar och 
sandwichsvetsar. Personal på Force Technology i Danmark och på Volvo Aero 
arbetar med utveckling av bland annat lasersvetsning. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetes syfte är att ta fram ett förslag på en produktionscell för lasersvetsning  
av delar till ett fläkthus i titan. De delar som ingår är: rundskarvar, axiella skarvar och 
fastsvetsning av växellådsfäste plus eventuell laserskärning. 

Målet är att presentera utformning av en produktionscell och en uppskattad kostnad 
för hela cellen. Förslag på fixturlösningar och ungefär hur detaljerna monteras in i 
fixturerna skall också redovisas. Problem som kan uppstå vid lasersvetsning och 
skyddsgas tas upp. Diskussion om vilken automationsgrad som kan tillämpas och 
vilken tillverkningstid som förväntas kommer också att föras. 

1.3 Avgränsningar  
Examensarbetet omfattar endast konceptuell konstruktion av fixturer. Vidare 
undersöks inte andra metoder för skyddsgas än lokalt argon kring svetsen. Hänsyn tas 
inte heller till vilka typer av säkerhetsanordningar, i form av sensorer och kameror, 
som behövs för att skydda operatör vid inträde av svetsområdet. Kameror och 
sensorer i övrigt, samt fogföljare och datorer presenteras endast kort. Svetscellen 
kommer att innehålla tre axiella svetsar på plåtsvepet för att få en ring, samt 
fastsvetsning av växellådsfäste. Rundskarvar mellan bakre fläns och plåtsvep, samt 
plåtsvep och yttre ledskenering kommer slutligen att göras. Hänsyn till eventuella 
skarvar i framtiden tas alltså inte. 

1.4 Metod 
Automatiserad lasersvetsning är nytt för Volvo Aero och utveckling av lasersvetsning 
sker tillsammans med Högskolan Väst på Innovatum i Trollhättan. För att öka 
kompetensen ytterligare har en ny lasersvets beställts och är under installation. Den 
information som presenteras i rapporten baseras på erfarenhet från personal på 
Högskolan Väst, personer som arbetet länge inom Volvo Aero och möten eller mail- 
och telefonkontakt med experter. Andra metoder som använts är brainstorming och 
litteratursökning. 

Kontakt med personer har skett regelbundet under hela Zenithprojektet. Vanligtvis 
har det gått till på följande sätt: Kontakt har tagits med en person inom ett visst 
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område och möte har bokats. Under mötet har Zenithprojektet presenterats för 
personen som i sin tur har berättat om sitt arbete. Under mötet har anteckningar förts, 
vilka sedan använts till rapporten. Ytterligare frågor som uppkommit efter mötet har 
oftast behandlats genom att personen kontaktats via telefon eller mail eftersom de då 
mest handlat om enstaka frågor.  

Brainstorming är ett lånord från engelskan och betyder ungefär idékläckning. Det är 
en mötesmetod som främst är till för att få fram idéer. Inga idéer får kritiseras eller 
förkastas och alla idéer ses som bra idéer. Utifrån ett visst ämne som mötet handlar 
om skriver deltagarna sina idéer på lappar. Lapparna granskas i efterhand och 
utvärderas, de sorteras in i grupper med huvudrubriker och förklaringar ges vid 
otydligheter som även kan resultera i fler idéer. 

Biblioteket på Högskolan Väst har en hemsida med länkar till olika databaser. Dessa 
har genomsökts, men de har endast gett enstaka resultat och har varit för specifika. 
Publikationer finns om lasersvetsning, men inte fiberlaser eller tillsammans med titan. 
Publikationer för produktionsceller har också sökts utan framgång. Information och 
fakta är därför hämtade från Internetsidor som är specialinriktade mot ämnet. 
Litteraturstudier har gjorts med faktaböcker och tidskrifter som lånats från 
Högskolans Väst och Volvo Aeros bibliotek. Litteraturstudierna har gjorts på både 
svenska och engelska. 

Information har också hämtats från lagtexter och kravdokument från Volvo Aero. 
Lagtexterna har bland annat handlat om säkerhet för personal i samband med laser 
och industriell röntgen. Kravdokument som genomsöks har innehållit information om 
bland annat om svetsning och lasersvetsning, radiografisk provning (röntgen) och 
renhet för svetslokaler. 
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2 Fläkthus 
Volvo Aero tillverkar fläkthus, se figur 2, på Aero Craft i USA. Den svetsning som 
Volvo Aero eventuellt vill göra är på fläkthusets bakre halva och de dimensionerna är 
cirka: 3000 mm i diameter, 860 mm lång och 2 mm tjock.  

 
Figur 2: Fläkthusets placering i flygmotorn 

Fläkthuset har fästen för upphängning av motorn i flygplanet. Kvaliteten på fästena är 
viktig eftersom de skall bära upp motorns hela vikt. Det finns även växellådsfästen 
som håller växellådan på plats. Bakre delen av fläkthuset tar upp laster bakifrån och 
vid landning fälls luckor ut för att få dragkraftsreversering, det vill säga luft som går 
baklänges. Bakre flänsens uppgift är att hålla en servicelucka som används för att 
komma åt motorns inre delar vid underhåll. De förstärkningar som sitter på främre 
delen av fläkthuset är till för att ta upp de krafter som uppkommer om ett fläktblad 
lossnar och träffar fläkthuset [5]. 

FFllääkktthhuuss  

VVääxxeellllååddaa 
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3 Titan och lasersvetsning 
Titan har fått stort genomslag inom flygindustrin och Ti-6Al-4V är den vanligaste 
titanlegeringen. Egenskaperna liknar stålets, fast densiteten är 56,2 % lägre. 
Kostnaden är i bästa fall fem gånger så högt per viktenhet för Ti i jämförelse med 
rostfritt stål och tendensen är att titan blir allt dyrare [6-7]. 

I smält form reagerar titan med syre och andra gaser. Den blir då spröd och uppvisar 
en blå nyans, därför behövs skyddsgas eller vakuum vid all typ av värmebehandling. 
Halten syre som är tillåten vid svetsning i titan på Volvo Aero är 20 ppm [8]. 

Innan svetsning i titan skall detaljen vara rengjord. Efter rengöring men innan 
svetsning skall ytorna skyddas med ett hölje och hanteras med rena vita handskar. 
Volvo Aeros krav är att svetsningen måste göras inom 72 timmar annars skall 
rengöringen göras om direkt före svetsning [9].  

Reflektioner från lasern kan träffa någon eller något som då riskerar att skadas 
allvarligt. Ett ögonkast i en direkt stråle utan skyddsglasögon leder omedelbart till 
blindhet och vid exponering mot kroppen uppstår brännskador. För att skydda 
omgivning och operatör mot den farliga laserstrålen som svetsar samman detaljer 
måste en laserkammare byggas upp. 

Vid lasersvets smälts materialet med hjälp av en laserstråle. Fördelar med 
lasersvetsning i jämförelse med TIG- och plasmasvetsning är att värmeutvecklingen är 
lägre, vilket ger mindre deformationer. Dessutom är lasersvetsning snabbare. I 
jämförelse med elektronbågesvetsning har lasersvetsen fördelen att svetsningen inte 
behöver en vakuumkammare [10]. Det finns olika typer av lasersvetsar och den som 
behandlas i rapporten är en fiberlasersvets som bör ha en effekt på cirka 3 kW [11]. 
Volvo Aeros nya lasersvets på forskningscentret på Innovatum i Trollhättan är en 
fiberlasersvets med en effekt på 6 kW.  

Inom flygindustrin (där kraven på svetssträngen är högre än inom de flesta andra 
tillämpningar) utförs lasersvetsning både med och utan tillsatstråd. Lasersvetsning 
utan tillsatstråd används så långt det är möjligt, men för att få en acceptabel 
svetsgeometri kan tillsatstråd bli nödvändigt, se figur 3. Vid användning av tillsatstråd 
är det viktigt att se till att rätt mängd adderas. Vid för mycket eller för lite tillsatstråd 
underkänns svetsen på grund av att svetsgeometrin blir fel. Innan varje ny detalj 
svetsas skall tillsatstråden klippas av för att få bort föroreningar i änden. 
Avklippningen bör göras automatiskt för att få ett flyt i processen. Problem som har 
uppstått på Innovatum vid svetsning med tillsatstråd är att laserstrålen har reflekterats 
upp i röret där tillsatstråden kommer ut, tråden har då smält fast i röret. 
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Figur 3: A, visar acceptabel svetsgeometri efter svetsning med tillsatstråd.  

 B, visar oacceptabel svetsgeometri efter svetsning utan tillsatstråd. 

När svetsen startas skall svetsparametrarna ställas in för att få rätt mängd tillsatstråd 
och rätt lasereffekt. För att få godkända svetsar där start och slut är i samma punkt 
överlappas början och slutet med varandra. När svetsen börjar och slutar i varsin ände 
måste så kallade start- och stopplåtar fästas i ändarna för inställnings- och 
avslutningssträcka. Svets där två ändar svetsas samman kallas för stumsvetsning. Det 
är exempelvis två plåtar som placeras ihop mot varandra, sida vid sida och sedan 
svetsas samman, som i figur 3 ovan. 

Svetsskarven kan se ut på olika sätt och nedan presenteras fem. Det teoretiskt 
önskade läget visas i figur 4a. I figur 4b ligger delarna förskjutna mot varandra. Det 
kan bero på att den ena delen har större diameter, är oval eller att delarna inte ligger 
rätt ihop. Där kan justering med hjälp av fixtur behövas. I figur 4c ligger inte delarna 
helt ihop, det kan bero på ojämnheter. Om en del är tjockare än den andra får man en 
överlappning och kan då se ut som i figur 4d. Svetsskarven kan också klippas till och 
ser då ut som i figur 4e. Svetsprocessen måste vara robust och säker för att det är 
svårt att få plåtarna att ligga perfekt som i figur 4a och alla varianter i figur 4b-e kan 
uppstå [9]. Justering sker med hjälp av fixtur vilket är ett sätt att lösa problemet. 

 

 
Figur 4: Skarvar 

För att lösa problemen ovan kan skarvarna förberedas på olika sätt. De kan putsas för 
att få jämn yta, men då kan oönskade radier bildas. Ett alternativ till klippning är 
laserskärning, vilket ger jämnare skarvar [12]. Svetstester görs på de svåra fallen i figur 
4b-e och värden fastställs för vad processen klarar. 

A B
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Innan svetsning skall delarna häftsvetsas för att säkerställa godkänd inpassning mellan 
delarna. Om häftsvetsning sker med lasersvets kan den genomföras i samma 
operation som svetsningen och kan då potentiellt genomföras automatiskt. Förslagsvis 
häftsvetsas fyra punkter på lika avstånd och sedan fler punkter emellan för att häfta 
ihop delarna till en hållbar struktur. Om häftsvetsningen istället görs med TIG- eller 
plasmasvets kan den inte genomföras i samma operation som svetsningen, utan får 
utföras manuellt. Placering av häftpunkterna sker dock på samma sätt. TIG- och 
plasmasvetsning ger större svetshäftor än laser och svårigheter med att täcka häften 
kan uppkomma. Häftorna måste konsumeras helt av lasersvetsen. Häftsvetsningen 
kan göras på in eller utsida oberoende av vart svetsen sedan läggs. En nackdel med att 
lägga häftsvetsen på samma sida som svetsen är att den kan störas av häftorna. Att 
lägga häftsvetsen på motstående sida har nackdelen att den kanske inte konsumeras 
helt av den svetsen, vilket är ett krav [9]. Svetsen läggs efter att häftsvetsen blivit 
godkänd. Häftsvetsning sker utan tillsatstråd. 

På Volvo Aeros rymdavdelning sker arbete med utveckling av ett nytt 
raketmunstycke. Där är automatiserad svetsning en av tillverkningsprocesserna. 
Svetsprover med lasersvets för munstycket utförs av företaget Force, i Danmark. 
Resultat som framkommer från detta arbete kan vara till hjälp för en svetscell för 
fläkthus. Dels är båda detaljerna stora och dels används samma teknik med 
lasersvetsning och digitalröntgen [13]. 

3.1  Skyddsgas 
Argon är rekommenderad som skyddsgas för svetsning i titan [14]. Argon är en billig 
ädelgas och är därför vanlig som skyddsgas [15]. Argon är ett ickemetalliskt 
grundämne och är den vanligaste ädelgasen på jorden. Hos en ädelgas är alla 
elektronskal fulla och det gör den reaktionströg (inert), varför den passar som 
skyddsgas. Vid svetsning omges den varma metallen av argon och därmed undviks 
oxidation av metallen eftersom den inte kommer i kontakt med luftens syre. Enligt 
lagtext, AFS 1997:07, skall ventilationen vara sådan att syrgaskoncentrationen hålls 
mellan 20 och 22 %. Vid högre värden ökar brandrisken och vid värden under 18 % 
skall andningsapparat användas. Medvetslöshet inträder snabbt om 
syrekoncentrationen minskar och argonkoncentrationen ökar. Varningssymptom som 
andnöd uppträder inte. 

Enligt kravdokument från Volvo Aero skall argonet ha en renhet på 99,998 % och då 
uppfylls även kravet på max 20 ppm syre. Argon blandat med helium kan också 
användas. Fördelen med en blandning är att helium är lättare än luft medan argon är 
tyngre och på så vis kompletterar gaserna varandra. Helium används inte på Volvo 
Aero på grund av att det är dyrare. Fem liter argon med renheten 99,998 % kostar 520 
kronor. Samma mängd helium med renheten 99,995 % kostar 958 kronor. Nästa 
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renhetsgrad är 99,9995 % och då kostar fem liter 2 178 kronor. Priserna är exklusive 
moms och endast för gaspåfyllning. Flaskan är inte medräknat i priset [16]. 

Skyddsgasen delas upp i tre delar: primärgas, sekundärgas och rotgas. Primärgasen 
skyddar smältan från den sida där svetsen utförs genom att argon sprutas ur 
svetsmunstycket. Sekundärgasens uppgift är att skydda metallen på samma sida som 
primärgasen fast efter svetsen och under stelningsförloppet tills metallen nått sådan 
temperatur att risken för reaktion med omgivande luft är minimal. Rotgasen skyddar 
baksidan genom att gas sprutas över en längre del av svetsen.  

Sekundärgasen appliceras med en platta som följer efter svetsen och sprider ett skikt 
med argon under sig. Vid temperaturer över 470°C oxiderar titan och därför bör 
skyddsgas tillföras även vid något lägre temperatur för att försäkra att ingen oxidation 
kan ske. I jämförelse med exempelvis TIG-svetsning värmer lasern endast en smal 
sträng material och det kalla materialet kring svetsen påskyndar avkylningen. 
Gissningsvis räcker det med 20 s kylning [17] och med en svetshastighet på 800 
mm/min blir det cirka 270 mm sekundärgas. Vid tester som görs idag används 100 
mm sekundärgas, vilket bör räcka även vid svetsning av fläkthus [11]. 

För att med säkerhet få bort all luft måste rotgasskyddet startas cirka en minut innan 
svetsprocessen påbörjas. Gasflödet bör inte ha sådant tryck att smältan riskerar att 
lyftas så att svetsen inte kan gå helt igenom. Rotskyddet skall, precis som 
sekundärgasen, skydda smältan tills risken för oxidation är minimerad [14]. I Volvo 
Aeros C-verkstad, där de bakre turbinhusen svetsas, används en tryckregulator för att 
reglera argontrycket. Genom att minska mängden utsprutad argon allteftersom 
skarvarna blir täta av svetsen kan utrustningen se till att rotgastrycket alltid är 30 
mBar. 

3.2 Rökgas och sprut 
Titan är en pyrofor metall. Med det menas att metallen kan självantända i luft om 
dammpartiklar av den uppstår. Vid svetsning uppstår rökgas som består av bland 
annat sådana partiklar från tillsatstråden och grundmaterialet. För att titanoxiden skall 
självantända måste det finnas mer än 13 gram titanpartiklar per kvadratmeter, som är 
mindre än 50 mikrometer. Samtidigt måste syrehalten vara högre än 2,5 %. 
Titanpartiklarna är högreaktiva och reagerar även med syre i vatten. När titan reagerar 
med syre från vatten frigörs vätgas som är högexplosivt. Därför måste luften hållas 
torr [18]. För att avlägsna argon och rökgas som bildas under svetsprocessen används 
särskild ventilation. Det finns punktventilation som tar bort föroreningar i direkt 
anslutning till svetsområdet och allmänventilation som förbättrar luften i lokalen [14]. 
Efter att detaljen blivit svetsad är det en fördel att rengöra den från eventuella 
dammrester från svetsoperationen.  



Automatiserad produktionscell för lasersvetsning av fläkthus i titan 
 

 9 

Företaget Alfa Laval i Lund har gjort rökgastester. De visar att om dammet inte 
oxiderar i processen ökar brandrisken. Det innebär att ju bättre skyddsgas, desto 
större explosionsrisk. Det beror på att mer damm bildas innan det når den syrerika 
luften och när dammet sugs ut via ventilationssystemet finns risk för explosion i 
ventilationsutrymmet. För att komma tillrätta med problemet provade personalen på 
Alfa Laval ett lokalt utsug i arbetsstationen med en kanal till en filterenhet utomhus. 
Filtret utrustades med explosionsbleck som ger efter vid explosion och kanalen har en 
backventil för att inte få tillbaka damm in i svetscellen [11]. 

De partiklar som frigörs under svetsoperationen kallas sprut. De kan fastna på 
olämpliga ställen som på detaljen, laserns lins eller annan utrustning. Forskning och 
utveckling inom lasersvetsning minskar dessa problem, eftersom nya sätt att handskas 
med sprutet framkommer. Ett vanligt sätt för att få bort sprut är att låta argon spola 
bort sprutet i en riktning där det gör mindre skada. 
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4 Svetsfixtur och produktionscellens layout 
Vid ett möte genomfördes en brainstorming angående fixturer för svetsning av 
rundskarvar. Mötet ägde rum den 5 februari 2007. Inbjudna var Egon Aronsson, 
Håkan Hjalmarsson, Roger Johansson, Jörgen Karlsson, Jan Lundgren, Börje Nordin 
och Tomas Örtendahl. Under mötet kom flera idéer för fixturkoncept för rundskarvar 
upp och matriser med för- och nackdelar utformades. Efter diskussion och 
genomgång av matriserna i bilaga A:1 verkar expanderfixtur vara den mest rimliga 
lösningen, eftersom det inte finns tillräckligt med tid för utveckling av ny fixturteknik 
innan en eventuell produktionscell byggs. Riggning av fixturen för rundskarvarna 
förväntas ta ungefär lika lång tid som svetsningen, därför används två fixturer för att 
få mer yttre ställtid. Antalet detaljer bestämmer om det är motiverat och det 
förväntade antalet på cirka 200 st om året ger skäl för två fixturer [11]. För att minska 
vikten på fixturen bör stål bytas ut mot andra material i de delar av fixturen där det är 
möjligt. Ett alternativ är att ha vissa delar av fixturen i aluminium. Kompositer är ett 
annat alternativ, men det är eventuellt kostsammare.  

I dagsläget är horisontell svetsning det enda alternativet, eftersom tester inte gjorts för 
vertikal svetsning. Figur 5 visar skillnaden mellan horisontell och vertikal svetsning. 
Vertikal svetsning är en intressant metod och bör undersökas, därför att det eventuellt 
skulle kunna underlätta tillverkningsprocessen och fixtureringen. Komponenterna är 
lättare att hålla på plats eftersom de ligger mot varandra med hjälp av tyngdkraften. 
En fixtur för vertikal svetsning behöver därför inte klara lika mycket tyngd. För att få 
reda på om det är möjligt att svetsa vertikalt måste tester utföras som visar hur mycket 
materialet rinner, hur porerna stiger och åt vilket håll de tar vägen. Ett annat alternativ 
är att häftsvetsa vertikalt och sedan svetsa horisontellt. Eftersom häftsvetsningen är 
snabb och görs med små punkter är det inte säkert att materialet rinner. Vidare i 
rapporten behandlas endast horisontell svetsning. 

 
Figur 5: Horisontell och vertikal svetsning 
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Alternativ för rotgasskydd visas i bilaga A:2. Även här gäller det att hitta ett alternativ 
med lägre vikt än stål. Argonet kan pysa ut ur en sintrad plåt istället för borrade hål 
som är vanligt idag. Detta ger ett jämnt flöde och stör inte svetsprocessen.  

Fläkthusets dimensioner gör hantering vid svetsning svårare än för de detaljer som 
Volvo Aero svetsar idag. En godstjocklek på endast två millimeter och en diameter 
runt tre meter gör att detaljen kan knäckas om den hanteras på fel sätt. Fixturen för 
rundskarvarna skall se till att rundheten är inom godkända värden och sedan se till att 
delarna passar tillsammans. För de olika svetsoperationerna kommer olika 
fixturvarianter att behövas beroende på antalet svetsoperationer.  

Två alternativ för svetspositioner har diskuterats under arbetets gång, se vänstra 
bilden i figur 5. Alternativ ett är inifrån i nederkant. Alternativ två är att svetsa utifrån 
och ovanifrån, men då måste antingen en anordning med trappa och golv byggas eller 
detalj och fixtur sänkas ner i ett utrymme under marknivå, se bilaga B:1. På så sätt kan 
operatören komma åt och övervaka utrustningen. Problem med rengöring av en grop 
kan eventuellt uppstå vid nedsänkt alternativ. Rymdavdelningen använder alternativet 
svetsposition med trappa upp vid svetsning av raketmunstycken.  

4.1 Tre rum 
Ett förslag är att utföra svetsningen uppdelat i tre olika svetsrum, se övre bild i bilaga 
C:1. I så fall behövs tre fixturvarianter: en för de axiella skarvarna, en för fastsvetsning 
av växellådsfästet och en för rundskarvarna. Plåtsvepet kommer till produktionscellen 
som tre valsade delar. Dessa fästs i den första fixturen, se nedre bild i bilaga C:1. För 
att svetsarna skall få godkänd början och godkänt slut sätts start- och stopplåtar fast i 
ändarna så att svetsen kan börja på startplåten och sluta på stopplåten, se kapitel 3 och 
figur 7 för förklaring. När svetsningen är klar skärs start- och stopplåtarna loss. 
Svetsningen görs förslagsvis uppifrån på utsidan och rotgasarrangemang sitter på 
insidan av skarvarna, se längre ner i detta kapitel.  

Figur 6: Start- och stopplåtar 

Innan detaljen kommer till den andra stationen i rum två skall ett hål tas ur plåtsvepet 
där växellådsfästet skall sitta, vilket förslagsvis görs i en fräsoperation utanför 
produktionscellen. Eftersom växellådsfästet svetsas från utsidan och samma robot 
svetsar både de axiella skarvarna och växellådsfästet blir det naturligt att svetsa från 
utsidan. Även åtkomligheten är bättre från utsidan. Växellådsfästet hålls på plats 
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genom att fixturen går upp på utsidan under häftsvetsningen med rotgasskydd på 
undersidan, se övre bild i bilaga C:2. När häftsvetsningen är klar och godkänd tas 
hållarna på utsidan bort manuellt av operatör så att svetsen kan gå hela vägen runt 
utan avbrott. För att kunna automatisera även växellådsfästets svetsning kan en 
framtida lösning vara att en hanteringsrobot håller växellådsfästet på plats. Därmed 
behöver inte avbrott och manuell borttagning av hållarna ske mellan häftsvetsning 
och slutlig svetsning. En extra robot är en extra kostnad, men om ökad automation är 
ett önskemål så är det en bättre lösning.  

Den tredje fixturen för rundskarvarna i rum tre kommer att hålla detaljen från insidan 
på samma sätt som dagens fixturer på Volvo Aero gör. Fixturen kommer dock att bli 
större, tyngre och otympligare i jämförelse med de fixturer Volvo Aero vanligtvis 
använder. De tre rengjorda delarna i form av ringar monteras in i fixturen. Problem 
som kan uppstå vid svetsningen måste förebyggas redan vid monteringen. Problemen 
kan bero på att ringarna som skall sättas ihop skiljer sig åt i geometrin och exempelvis 
bildar olika gap mellan varandra. Problemen löses med hjälp av fixtur och häftsvets, 
samt genom en bra laser som klarar av variationer mellan ringarna. Nedre bilden i 
bilaga C:2 visar en översikt av det tredje rummet. 

4.2 Två rum 
Ett annat förslag är att utföra svetsningen i två rum, se övre bild i bilaga D:1. Plåtsvep 
och växellådsfäste svetsas då i samma rum i en kombinerad fixtur för dem, se nedre 
bild i bilaga D:1. Här kan även laserskärning bli aktuellt. Med en kombinerad fixtur 
används tre rotgasbackar formade efter den axiella skarvens kontur, samtidigt som 
rotgasbacken för växellådsfästet har en ytterligare funktion och det är att vara ett 
motstånd på insidan för att hålla växellådsfästet på plats. I den här lösningen behövs 
ingen åkbana för roboten och det blir ett rum mindre, jämför bilagorna C och D. Ett 
problem som måste lösas är hur hålet för växellådsfästet skall skäras ut. Ett alternativ 
är att laserskära hålet för fästet och med hjälp av en hanteringsrobot lyfta bort biten 
som skärs ut. Tester måste dock utföras för att se hur bra snittet blir och om det 
behöver slipas eller fräsas eller på annat sätt beredas innan påsvetsning av 
växellådsfästet. Hanteringsroboten kan också ha som uppgift att hålla växellådsfästet 
på plats under häftsvetsningen. Rummet för svetsning av de tre ringarna ser likadant 
ut i båda lösningarna.  
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5 Automationsgrad 
Produktionscellens automationsgrad beror på antal och vilka sensorer och kameror 
som används. Sensorerna följer processen kontinuerligt och registrerar information. 
Sensorer och kameror som anses vara nödvändiga för säkerhet och processduglighet 
och bör användas är bland annat sådana som mäter syrehalt. För att se till att rätt 
mängd tråd kommer in i smältan kan trådhastigheten mätas och en kamera visa hur 
tråden går in i smältan. Temperatur kan mätas i laserskyddsrummet och vid smältan. 
Flera av instrumenten kanske inte tål värme utan måste kylas. Temperaturinstrument 
som kan vara till användning är pyrometer som mäter temperaturstrålning och 
thermocouples som mäter temperatur. Säkerhetsbaserade sensorer kan vara 
nödvändigt för att slippa leta efter var fel har uppstått. Argonavkännare som känner 
av eventuellt läckage i slangar eller dylikt är exempel på en sådan. En kamera för 
övervakning av hela rummet och en för övervakning av processen behövs så 
operatören kan se vad som händer utan att behöva vara inne i cellen [19-20]. 

5.1 Robot och manipulator 
Robotens och manipulatorns fabrikat kan inte bestämmas i detta skede. Innan beslut 
om fabrikat skall offerter skickas ut till olika tillverkare. Volvo Aero använder sig idag 
av flera olika robotfabrikat men det vanligaste är ABB. ABB-robotarna används för 
alla automatiserade gradoperationer, för plasmasprutning, samt vid forskning och 
utveckling på Innovatum. Det finns en svetsrobot av märket Reis som används för 
TIG-svetsning i C-verkstaden på Volvo Aero i Trollhättan. I X-verkstaden på Volvo 
Aero finns en multitaskcell som använder hanteringsrobotar från Fanuc. Volvo AB 
eftersträvar lika system och har ett fördelaktigt avtal med ABB, men offerter begärs 
ändå från andra tillverkare för att jämföra pris och lösningar. Kompetens skall föras 
över från personal i Trollhättan till personal i USA, därför är det viktigt att välja robot 
efter vad som används i Trollhättan [21]. Simulering av robotrörelser görs idag med 
hjälp av Robcad. 

Nya ABB-robotar styrs med styrsystemet IRC5 som funnits sedan 2004. IRC5 
möjliggör att upp till fyra robotar kan arbeta tillsammans med det centrala 
styrsystemet Multimove. Hittills har systemet använts för lättare hanteringsuppgifter 
och vid bågsvetsning. En fördel är att flera robotar kan användas samtidigt vid 
svetsning, vilket ger jämnare uppvärmning och kortare tillverkningstid. Motsvarande 
robotsystem för andra tillverkare är: Fanuc: R-J3iC, Motoman: NXM100, Reis: 
Robotstar V och KUKA: KR C [22-25].  

Genom att låsa processrobotens axlar behövs ingen avancerad robot, utan en i de 
billigare klasserna räcker. Manipulatorn måste klara detaljens vikt på ca 200 kg och 
fixturens vikt samtidigt som den skall vara stabil i processen. För att kunna välja en 
manipulator krävs vetskap om vilken vikt den skall klara och hur den skall fungera. 
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Det har aldrig tidigare tillverkats så stora svetsfixturer på Volvo Aero och det gör 
vikten svårare att uppskatta. Fixturutseende är något som måste arbetas vidare med 
för att få fram vikt och hur den skall fästas i manipulatorn. Olika märken av 
manipulatorer är: Motoman, Rapol, Bode, Pandjiris och Allfabcorp. På 
rymdavdelningen finns en stor manipulator av märket Bode. Valet av 
manipulatorfabrikat kommer före robotfabrikat [26]. På Force Technology i Danmark 
används Motoman robot och manipulator för deras svetscell.  

5.2 Fogföljning 
För att hitta skarven och lägga svetsen rätt placeras en fogföljare framför svetsen.  
Den använder en kamera som filmar en laserlinje, vilken sänds ut av en laserdiod. 
Kameran ser var laserlinjen bryts och där finns skarven. Robotens arm är stilla medan 
fogföljaren vickar i sidled för att följa skarven. Ett problem med svetsfogföljning vid 
lasersvetsning är att kameran inte kan vara placerad rakt ovanför smältan. Den måste 
vara riktad strax framför för att se var skarven som skall smältas ihop är. Tillsatstråden 
som kommer ut ur ett rör rakt framifrån får inte var i vägen för linjen och kameran, 
vilket den är, se figur 7 [11].  

 
Figur 7: Fogföljare 

Om godkända svetsparametrar kan uppnås utan tillsatstråd skulle detta inte vara ett 
problem. Om tillsatstråd används måste en lösning på problemet hittas. Ett förslag är 
att först köra ett varv med fogföljare men utan svets och sedan svetsa efter 
fogföljarens minne som då är en justerad bana efter var skarven är. Ett annat förslag 
är att först svetsa ett varv utan tillsatstråd, men med fogföljare. Det andra varvet 
svetsas sedan med tillsatstråd men utan fogföljare som istället utgår från första varvet 
som finns i minnet. En tredje variant är att häftsvetsa med fogföljare och därefter 
svetsa ur fogföljarens minne, se figur 8. 

Tillsatstråd 

Laserdiod

Kamera 
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Figur 8: A: Häftsvets med fogföljare B: Svets med tillsatstråd utan fogföljare 

Ett annat problem som kan uppstå är att laserlinjen inte bryts i skarven och fogens 
placering blir osäker. Detta sker när skarven är perfekt, se kapitel 3 och figur 4. Det 
kan räcka med att skarven syns stundtals då delarna inte ligger perfekt mot varandra 
för att få en bra svets. Ett alternativ till denna fogföljare är en virvelströmsfogföljare 
som känner skillnad i materialets magnetfält. Om en sådan används kommer skarven 
alltid att vara detekterbar [11].            

5.3 Foginspektion 
Röntgen nyttjas vardagligt på Volvo Aero och metoden upptäcker fel i hela strukturer 
såsom porer, sprickor och inneslutningar. 

Det finns analog, realtid och digital röntgen. Volvo Aero använder analog röntgen 
med bilder registrerade på film. När strålar passerar ett objekt registreras det på filmen 
som sedan framkallas. På filmen syns defekter som variationer i svärtan. 
Digitalröntgen använder skärmar istället för film. En skärm kopplas till en dator och 
kort tas med jämna mellanrum under tiden som detaljen roterar. Bilderna sys samman 
i en dator och defekter syns direkt på skärmen. 

Fläkthusets produktritning anger att svetsarna skall kontrolleras med röntgen. Idag 
röntgas svetsade detaljer analogt, men metoden går inte att automatisera. För att 
kunna ha en röntgenkontroll i cellen är digitalröntgen ett förslag. I dagsläget är 
digitalröntgen inte en godkänd kontrollmetod, eftersom den inte är tillräckligt 
beprövad. Genom att använda digitalröntgen och jämföra resultaten med analog 
röntgen kan digitalröntgen godkännas om resultatet från bilderna överensstämmer. I 
datorn kontrolleras röntgenbilderna och om misstänkta värden upptäcks skall datorn 
visa en varning för operatören. 

Rotgasbackarna täcker hela baksidan av svetsen och kommer därför att vara i vägen 
för röntgenplåtarna, som inte kan röntga igenom backarna med godkänt resultat. Det 
beror dels på att backarna är i aluminium medan detaljen är i titan. Backarnas storlek 
är också en nackdel, eftersom kvaliteten blir sämre ju längre bort från provområdet 
exponeringen sker. Ett sätt att lösa problemet är att exponera detaljens nedre del, 
genom att lyfta bort tre backar från detaljen. När backarna är i det läget bryts 
gasförsörjningen i dem. Röntgenapparaturen skulle kunna vara placerad under detalj 
och fixtur. Under exponering fälls skärmen på plats på den sida där backarna är 
uppfällda.  
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Tester bör utföras som visar om detaljen kan röntgas och svetsas samtidigt eller om 
röntgenexponeringen blir hackig och i så fall måste utföras efter svetsningen. Om det 
senare alternativet används måste ställning tas i fråga om operationsföljd. Alternativ 
ett är att först svetsa rundskarv ett och sedan röntga den. Sedan görs likadant med 
rundskarv två. Alternativ två är att först svetsa båda rundskarvarna och sedan röntga 
båda. Om exponering kan ske samtidigt som svetsning kan kortare operationstid fås.  
En fördel vore att även röntga svetsarna som gjordes i rum ett. 

Före varje svetsprocess bör kontroll ske för att se till att allt ligger på rätt plats. Ett 
alternativ till att inspektera detta manuellt är att använda en 3D-skanner [27]. 
Geometrin skannas in i en dator och en 3D-bild fås fram som sedan jämförs med 
exempelvis en CAD-modell. Metoden vidrör inte ytorna på detaljen och utrustningen 
är mobil. Kalibrering av utrustningen är enkel och oberoende av miljön. Vid stora 
objekt så som fläkthuset sitter kameran oftast på en robot. Det finns ett flertal 
kommersiella metoder att tillgå. Ett är företaget GOM som har ett flertal varianter där 
ibland: Atos 3D-skanning, Tritop mätning av 3D-koordinater och Aramis 
deformationsmätning. Idag finns ingen automatisk återföring, utan en operatör måste 
jämföra och godkänna eller förkasta detaljen som har blivit uppmätt. Utvecklingen går 
dock snabbt framåt och det är möjligt att det snart kommer att finnas 
helautomatiserade 3D-mätare.  

5.4 Data 
Systemet som byggs upp kommer att innehålla data som skall överföras till 
operatören. Datorutrustningar processorer och sensorer för olika moment krävs för 
att få ett fungerande system. Dessa utrustningar måste också kunna kommunicera 
med varandra, för att exempelvis visa var i programmet en viss detalj befinner sig. 

Fogföljare och digitalröntgen skickar data med automatisk återföring. Den optiska 
3D-mätaren skickar eventuellt också data med automatisk återföring. Lasersvetsen 
återför data om effekt automatiskt och en sensor för tillsatstråden återför data om 
hastighet och antal meter som är kvar i rullen. Position och hastighet av robotar och 
manipulatorer registreras automatiskt. De sensorer och kameror som finns i cellen 
skickar också data. De data som läses av skickas via en processor för enheten och 
sedan vidare till en kontrolldator. När datan lagrats i kontrolldatorn skickas den vidare 
till en central kontrolldator för hela systemet. Den datorn är gränssnitt för operatören 
och tar emot programmerad och simulerad data [28]. 

Hur mycket data som behöver överföras måste utvärderas innan beställning av cell. 
Alla datorer och liknande kräver utrymme och har sladdar som kan hamna i vägen. En 
lösning kan vara sladdlös överföring, om tekniken gör det möjligt. Det skulle också 
vara en fördel för att få bort sladdar som hänger inom laserstrålens räckvidd. 
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6 Krav på produktionscellen 
Det finns flera olika risker att ta hänsyn till för personer som arbetar i anslutning till 
svetscellen. Genom att bygga upp speciella väggar skyddas personalen från den laser- 
och röntgenstrålning som finns inne i cellen. Andra risker för personalen är 
explosionsrisk på grund av titandamm eller medvetslöshet på grund av syrebrist vid 
inandning av argon. Robotarnas rörelser och andra förflyttningar är också sådant som 
kan skada oförsiktiga personer. För att minska dessa risker är det först och främst 
vikigt med utbildning och se till att endast behörig personal arbetar och vistas i 
närheten av svetsutrustningen. Det skall finnas ett särskilt tillvägagångssätt för att 
öppna svetsrummen när en process är igång och endast ett fåtal personer skall ha 
kunskap om det. Vid körning får rummen endast öppnas i nödsituationer. Om ett 
svetsrum öppnas när processen är igång skall allt stanna och en varningssignal ljuda.  

Vid utformning av en produktionscell för lasersvetsning finns lagar och regler att ta 
hänsyn till. Följande gäller för Sverige, men de bör inte skilja sig mycket från 
skyddsåtgärder i USA, inte heller svetsning skiljer sig åt då Volvo Aero uppfyller 
amerikanska standarder [17]. Vid svetsning i titan finns även speciella krav som skall 
följas då det finns risker som framgår i kapitel 3. Val av lasersvets ställer krav på skydd 
och utformning på grund av den farliga laserstrålen, se kapitel 5.2 och röntgen ställer 
andra krav med bly i väggarna.  

Tidigare har laserns farliga strålintensitet nämnts och för att skydda personal från 
denna måste laserskydd i väggar, golv och tak anordnas. En av arbetsgivaren utsedd 
person har som uppgift att övervaka lasersäkerheten och denna skall ha goda 
kunskaper om användbara föreskrifter och hur laserutrustningen används. Skyddet 
består av en stålplåt följt av ett lager mineralull för att avslutas med ytterligare ett lager 
med stålplåt. Aluminium som är blankt ökar risken för reflektioner och får därför inte 
användas istället för stål. Innanför laserskyddet skall all utrustning för 
svetsoperationerna finnas. Reflektioner från laser kan även skada utrustningen, varför 
den bör klara en direkt laserstråle. Utrustning som inte behöver vara i direkt 
anslutning till svetsen bör placeras utanför laserrummet, för att inte riskera att brännas 
sönder. Utanför rummet skall en varningsskylt finnas, se figur 9 [17, 29]. 

 
Figur 9: Varningsskylt för laserstrålning 
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Det kommer att finnas röntgen i ett av rummen. För att människor inte skall utsättas 
för den joniserande strålning som alstras måste väggarna innehålla bly. Företag som 
använder röntgenstrålning som provningsmetod skall utse en kontaktperson till 
Svenska Strålningsinstitutet. Strålningen delas upp i primärstrålfält och sekundär-
strålfält. Primärstrålfältet består av en direkt stråle som skjuts mot objektet som skall 
röntgas. Sekundärstrålfältet är fältet utanför strålen och det har ungefär 0,1 % av 
primärstrålens styrka. Det är på grund av primärstrålningen som ett särskilt rum måste 
byggas upp. Utanför väggarna får inte dosraten överstiga 2µSv/h på 0,1 m avstånd. 
En person som inte arbetar med röntgen utsätts årligen för dosrat av 1–2 mSv, vilket 
motsvarar ungefär 0,23 µSv/h. Denna strålning finns naturligt och kommer från 
kosmisk strålning och radioaktiva ämnen [30]. 

Särskilda krav som Volvo Aero ställer vid användning av röntgeninspektion är att bly 
inte får komma i kontakt med titanlegeringar och att röntgenfilm eller kassett skall 
appliceras så nära som möjligt eller direkt på provområdet. Vid inspektion av 
runtomgående svetsar, där filmen är på insidan och strålkällan på utsidan, skall 
exponeringarna fördelas lika över omkretsen. Fläkthusets diameter på tre meter gör 
att det krävs många exponeringar. Hur många som behövs måste räknas fram och 
beräkningarna utgår från maximal storlek på 38 centimeter per exponering [31].  

I rummet med röntgen skall det finnas två övervakningssystem som oberoende av 
varandra ser till att ingen befinner sig i rummet vid bestrålning. Utanför rummet skall 
en varselsymbol (figur 10) för joniserande strålning och väl synlig lampa finnas som 
lyser då bestrålning pågår och endast då. Uppgifter om strålkällans typ och dess data, 
samt uppgift om var utrymmets handhavandeinstruktion kan hittas och namn på en 
kontaktperson skall också finnas utanför. Utrustningen skall vara i fullgott skick och 
fel skall dokumenteras och åtgärdas innan användning. När utrustningen inte används 
skall den vara låst, så att ingen kan bestrålas av misstag [32]. 

 
Figur 10: Skylt för strålningsfara 

Som nämnts tidigare skall processen omedelbart stanna och all strålande utrustning 
omedelbart stängas av om någon öppnar dörren till något av rummen. Det skall även 
finnas en speciell procedur för att starta processen. För att säkerställa att ingen finns i 
rummet kan antingen sensorer och räknare som räknar antalet personer som går in 
och ut finnas. Processen kan endast starta då antalet är noll. Ett annat sätt att lösa 
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detta är att operatören måste trycka in två knappar på insidan. Knapptryckningen 
visar att operatören har kontrollerat att han eller hon är ensam i rummet. Operatören 
går sedan ut och kan starta processen. Det senare alternativet används idag vid 
röntgen. Nackdelen med att ha knapp istället för räknare är att dessa rum kommer att 
vara större än röntgenrummen på Volvo Aero är idag. Risk finns att en person 
befinner sig bakom exempelvis manipulatorn och att operatören missar det. 

Vid provkörning av robotprogrammen används vanligen en handterminal med 
treläges hålldon [33]. De tre lägena är: ej intryckt, intryckt till läge ett och intryckt till 
läge två. Genom att roboten endast kan röra sina axlar om knappen är intryckt i läge 
ett förhindras testkörare från att köras på av roboten. Vissa personer släpper knappen 
vid panik medan andra spänner sig och trycker hårdare så att knappen blir intryckt till 
läge två, varför tre lägen finns. Denna funktion kallas ”Död mans grepp” och är 
standard på ABB: s robotar. Vid provkörning med handterminal skall spärr finnas så 
att laserstråle och/eller röntgenstråle inte kan startas. Det är en fördel om systemet är 
relativt lätt att återstarta vid stopp, annars finns risk för att personal utför arbeten utan 
att stänga av utrustningen. 

På Volvo Aero finns klassificeringar med avseende på renhet för svets och lödlokaler. 
Dessa renhetskrav uppfyller svensk försvarsstandard FSD 5133. Alla krav och 
specifikationer finns i ett dokument där de klassificeras från F2 till F3. Klass F2 har 
lägre krav på renhet än F3. Vid svetsning i titan är kravet på renhet hög, därför krävs 
klass F3. Utanför svetslokaler skall gula skyltar finnas märkta med rumsklass F3, se 
figur 11. Dokument skall även tillämpas vid planering eller layoutförändringar av 
svetsplatser [34]. 

 
Figur 11: Skylt för rumsklass 

Svetsning i titan kräver enligt F3 att golv skall vara eldbeständiga och smutsavvisande. 
Väggar skall vara målade med en slitstark och matt färg för att inte avge reflektioner. 
Ventilationen skall vara anpassad så att gasen inte sugs ut, vid användning av 
skyddsgas. Utrustning som exempelvis verktyg och mätverktyg skall hållas rena och 
fria från föroreningar som kan vara skadliga för svetsprocessen [34]. 

Rengöring av svetslokalen skall ske genom avtorkning och dammsugning en gång per 
dag, samt en stor rengöring varje halvår. Viss bearbetning såsom borrning och filning 
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är tillåten men efteråt krävs noggrann rengöring. Slipning är förbjudet. 
Tryckluftsanordning för exempelvis renblåsning av detalj bör undvikas om möjligt 
annars skall tryckluften vara torr, ren och filtrerad. Operatören skall bära brandsäkra 
skyddskläder, vilka måste bytas minst var fjortonde dag. Alla detaljer, fixturer, verktyg 
och emballage måste vara rengjorda innan användning i lokalen [34]. 
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7 Uppskattning av tillverkningstid 
Tiden för att montera ringarna i fixturen och sedan svetsa samman dem är svår att 
förutse. Volvo Aeros offertansvariga uppskattar tider baserat på erfarenhet.  

Ringarnas storlek och tyngd försvårar monteringen och uppskattad tid är 3,5 timmar. 
Svetsoperationerna var för sig är beräknade till en timma var och rundskarven med 
800 mm/min tar ungefär 12 min. Det som förväntas vara tidskrävande är all kontroll 
som sker runt om, exempelvis att ringarna ligger rätt, att svetsen är rätt inställd och 
argonskyddet fungerar. Argonet skall dessutom sprutas ut en stund innan svetsningen 
påbörjas, för att syret med all säkerhet skall vara på godkänd nivå. Inga uppgifter finns  

om laserskärning, så den tiden är mer osäker än övriga. 

Tabell 1: Operationstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operation Tid 

RUM 1 

Montera plåtsvep i tre delar till första fixturen 

Svetsa plåtsvep till ring 

Skär ut hål för växellådsfäste 

Montera växellådsfäste på plåtsvep 

Svetsa fast växellådsfäste 

RUM 2 

Montera de tre ringarna i fixturen för rundskarvar  

Häfta delarna 

Svetsa delarna  

 

0,5 h 

1 h 

0,5 h 

0,5 h 

1 h 

 

3,5 h 

1 h 

1 h 

Total tid för svetsoperation  9 h 
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8 Slutlig utformning av produktionscellen 
Olika lösningar har diskuterats i tidigare kapitel och för att få fram en slutlig 
utformning av cellen måste vissa beslut tas. 

Häftsvetsningen kommer att göras med laser för att men största sannolikhet kunna 
konsumera den helt med svetsen. Det beror också på att cellen då kan utnyttjas i 
högra grad och att häftningen blir automatisk. 

Grop eller trappa är också något som diskuteras och trappa är det som väljs, eftersom 
det är en känd metod. 

Efter genomgång av de två alternativen med två eller tre rum är två rum det som väljs 
för det här upplägget, se bilaga D:1. I det första rummet kommer valsade plåtar in och 
monteras fast i fixturen på högkant. Efter svetsning av axiella skarvar byter roboten 
verktyg för att kunna skära ut en bit där växellådsfästet skall sitta. En hanteringsrobot 
tar hand om den utskurna biten. Båda robotarna byter verktyg och växellådsfästet 
häftsvetsas fast genom att hanteringsroboten håller det på plats. I båda rummen är en 
ställning nödvändig för åtkomst av utrustningen. Diskussioner angående hur detaljen 
skall transporteras mellan rummen har förts och de två alternativen är stående på 
högkant eller liggande. Nackdelen med stående är att den bör hållas fast på mer än ett 
ställe, eftersom den annars kan knäckas då godstjockleken endast är 2 mm. I rummet 
för svetsning av rundskarvar monteras detaljen fast i fixturen utanför rummet. Den 
förs sedan in och sätts fast på manipulatorn i liggande ställning. För att lyfta detaljerna 
och fixturerna finns lyftanordningar fastmonterade i golven utanför respektive rum. 
Bilaga E:1-E:2 visar ett förslag på tänkt operationsföljd. Laddningen till båda 
fixturerna blir manuellt mekanisk, eftersom detaljens storlek gör automatisk svår. 

Eftersom inga tester ännu gjorts för vertikal svetsning kommer denna cell ha en 
expanderfixtur för horisontell svetsning för rundskarvarna. Backarna kommer att vara 
i aluminium eftersom det är beprövat och fungerar. Liknande backar används för 
rotgasskydd för svetsning av plåtsvep och växellådsfäste. Det kommer att finnas tre 
fixturer: en till det första rummet och två till rum två. På så vis kan en fixtur laddas 
eller lossas medan den andra håller en detalj som svetsas.  Fixtureringen kommer att 
bli mekanisk på grund av fläkthusets storlek. De tre ringarna (yttre ledskenering, 
plåtsvep och bakre fläns) lyfts upp med hjälp av traverser eller andra lyftanordningar 
och sätts ihop i fixturen. Dessa lyfts sedan tillsammans in till manipulatorn och 
skruvas fast. Efter kontroll av att allt är på plats kan automatiserad häftsvetsning 
påbörjas. För att hitta skarven används en fogföljare. När häftsvetsningen är färdig 
måste den godkännas. När detaljen godkänts kan den automatiserade svetsningen 
startas. Det sistnämnda kommer till en början att vara en manuell kontroll. En kamera 
för övervakning av hela rummet och en för övervakning av processen kommer att 
finnas. På så vis kan operatören se vad som händer utan att behöva vara inne i cellen. 
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Sammanlagt krävs det tre robotar för två rum. Två robotar i det första rummet, varav 
en processrobot för svetsning och skärning och en hanteringsrobot för att ta hand om 
den klippta biten och sedan hålla växellådsfästet på plats under häftsvetsningen, se 
bilaga D. Båda dessa robotar behöver verktygsväxlare för att kunna utföra alla 
uppgifter på operationslistan. I det andra rummet kommer en låst processrobot att 
användas. Processrobotarna i båda rummen skall klara av att bära svetsutrustning och 
en fogföljningsutrustning. De skall också ha verktygsväxlare för att byta till 3D-
skanner. Robotarna kommer att stå fast monterade i golvet. Oavsett robotfabrikat 
kommer optimerade rörelser mellan operationerna och fina, uträknade rörelser under 
svetsprocessen att programmeras.  

Svetsrummens väggar, golv och tak skyddar personal från laserstrålar och i rum två 
skyddas personalen även från röntgenstrålning. Skyddsanordningar som känner av om 
någon beträder något av rummen kommer att finnas, så att ingen kan skadas av laser- 
och/eller röntgenstrålning. 

För att inspektera svetsen under processen kommer röntgen att användas. En önskan 
vore att digitalröntgen i processen kan godkännas som slutinspektion, men i dagsläget 
fungerar den endast som en processinspektion för att se om svetsen är godkänd. För 
att godkänna häftsvetsen kommer detaljen att 3D-skannas, men till en början innan 
processen är stabil måste även manuell kontroll utföras. 
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9 Kostnad 
Kostnadsberäkningar grundar sig på helt färdiga lösningar med alla krav som ställs på 
produkterna, så som vikter och noggrannhet. Sådana värden är ännu inte fastställda 
och därför är de belopp som anges i tabell 2 endast grova uppskattningar av vad vissa 
delar skulle kunna kosta. Ledningen på Volvo och Volvo Aero har dock gjort en 
budget [35] för vad det får kosta. För en komplett infrastruktur med svets finns 15 
Mkr att tillgå. Detta är endast för utrustning och ej för lokaler, utveckling, upplärning, 
inkörning, vidmakthållande av kompetens. Av de 15 Mkr skall 8 Mkr gå till 
lasersvets/robot/manipulator, 2 Mkr till tvätt och penetrant, 3 Mkr för 
blästeranläggning och 2 Mkr för portabel digitalröntgen. Vissa av dessa utrustningar 
(ej svets) är av enklare modell än vad som skulle krävas på Volvo Aero. 

Tabell 2: Kostnadstabell 

Produkt Uppskattad kostad 

3 kW Fiberlaser 

Trådmatningssystem 

Digitalröntgen 

Fogföljarsystem 

Kameraövervakning 

Argonanläggning 

2 750 000 

35 000 

2 000 000 

450 000 

50 000 

250 000 

Summa 5 535 000 
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10 Diskussion och förslag till fortsatt arbete 
Lasersvetsning i titan innebär en del problem som beskrivs i kapitel 3. För att få en 
stabil process är det bra att redan innan göra tester på hur mycket argon som behöver 
tillföras och på vilket avstånd. Tester för att få så bra resultat som möjligt för rökgas 
och svetssprut är också viktigt. Kanske behöver en vinkel ändras eller effekten 
minskas eller ökas för att få bästa resultat. Sådana försök skall helst vara gjorda och 
utvärderade innan svetsning av riktiga detaljer. På Force i Danmark pågår i dagsläget 
arbete med detta.  

För att svetsprocessen skall kunna flyta normalt är det viktigt att ingenting krånglar. 
Därför bör ett arbete för att säkerställa att tråden inte svetsas fast i hållare utföras. Ett 
intressant test är vertikal svetsning. Om det skulle fungera utan att det uppstår för 
mycket porer vore det idé att utveckla metoden för användning i produktionscellen. 
Tiden för när en eventuell svetscell kan vara i bruk är knapp och därför har 
expanderfixtur med aluminiumbackar valts i denna rapport. Eventuellt skulle kanske 
kompositbackar kunna användas i framtiden om tester kan visa att det är bättre. Ett 
annat förslag är att prova helt nya konstruktionskoncept, men flera tester för att 
säkerställa att de klarar uppsatta toleranser måste utföras. Tänkbart är att utveckla en 
fixtur för alla svetsar, på så vis kan ställtider reduceras och de två rummen bli 
identiska med samma operationer i båda. 

Volvo Aero har få hanteringsrobotar och de som finns är de i multitaskcellen. Den 
hantering som skall utföras av robot i svetscellen måste vara noggrann för att 
växellådsfäste skall hamna rätt. Fortsatt arbete och träning med hanteringsrobotar 
vore bra för att öka kompetensen inom området.  

I avhandlingen behandlas den fogföljare som används vid utvecklingscentret på 
Innovatum. Tester för om den är tillräcklig för stumsvetsar bör utföras och andra 
alternativ som till exempel virvelströmsfogföljare bör provas. Jämförelse mellan de 
båda vore sedan att rekommendera.  

När produktionscellen byggts upp och svetsningen är så långt framskriden att de 
första detaljerna kan levereras är det dags att utvärdera och jämföra röntgenresultat. 
Bilder från digitalröntgen i processen och analog röntgen i slutkontroll analyseras av 
certifierad röntgenpersonal. Beroende på resultatet kan möjligtvis den digitala 
röntgenmetoden på sikt godkännas och den analoga röntgen slopas. Om resultatet 
från digitalröntgen är bristfällig bör förbättringsåtgärder för den metoden göras och 
nya jämförande tester sedan utföras. Problemet med röntgen och rotgasbackar som 
diskuteras i kapitel 5.2 måste undersökas vidare för att få en stabil process och goda 
röntgenresultat. Även operationsföljd för röntgen och svetsning kan bli aktuellt att 
utreda. 
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Tanken var att göra kostnadsuppskattningar för produktionscellen, men personal på 
inköp ansåg att det var för svårt. De kostnader som presenteras är bara uppskattade 
av antingen någon på Volvo Aero eller på Force. För att få en bra bild av kostnader 
måste offerter skickas ut, men det kommer inte att ske förrän i ett senare skede. 

Satsning på en produktionscell för lasersvetsning leder kanske till att Volvo Aero kan 
åta sig andra svetsarbeten som exempelvis svetsning av rymdmunstycken. Därför bör 
denna cell även klara andra framtida lasersvetsarbeten eller laserskärarbeten. De 
manipulatorer som kommer att användas är stora nog att klara av det mesta som kan 
svetsas inom flygmotorbranschen. Möjligheten ökar om ett svetscentrum byggs upp 
och vidare kan expandera och ta emot allt mer inom svetsning och skärning. Om 
Volvo Aero väljer att satsa på detta finns en chans att de blir störst beträffande 
laserteknik inom flygmotorindustrin. 
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A. Fixtur- och rotgaslösningar  
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B. Lösning för svetsrum, rundskarvar 

Manipulator

Ca 1 m

ManipulatorManipulator

Ca 1 m

 
Trappa upp för att komma åt svetsutrustning. 

ca 
1m

Digitalröntgen

Manipulator

ca 
1m
ca 
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DigitalröntgenDigitalröntgenDigitalröntgen

ManipulatorManipulator

 
Grop för åtkomlighet av utrustningen i normalhöjd. 
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C. Översikt av produktionscellen, tre rum  
 

 

Robot på åkbana

Rum 1: 
Svetsning av 
rakskarvar

Rum 2: 
Svetsning av 
växellådsfäste

Rum 3: 
Svetsning av 
rundskarvar

Rum 1 till 3: Laserskyddat Rum 3: Extra skydd mot 
strålning

Laserskåp
Datorskåp

Datorskåp
Datorskåp

IN UT IN UT

IN

UT

Robot på åkbana

Rum 1: 
Svetsning av 
rakskarvar

Rum 2: 
Svetsning av 
växellådsfäste

Rum 3: 
Svetsning av 
rundskarvar

Robot på åkbana

Rum 1: 
Svetsning av 
rakskarvar

Rum 2: 
Svetsning av 
växellådsfäste

Rum 3: 
Svetsning av 
rundskarvar

Rum 1 till 3: Laserskyddat Rum 3: Extra skydd mot 
strålning

Laserskåp
Datorskåp

Datorskåp
Datorskåp

IN UT IN UT

IN

UT

Rum 1: 
Svetsning av 
axiella skarvar 

• Laddning och plundring i vertikalt läge
• Finns växellådsfästets hål i detta skede
• När och hur ta bort ”tabsen”
• Krävs verktygsväxlare 
• Trappa för åtkomst

Frågeställningar:

R
ob

ot
 p

å
åk

ba
na

Verktygsväxlare

Rum 1: Svetsning av rakskarvar

Ka
be

l t
ill

 la
se

rs
kå

p 
m

ed
 fi

be
r

D
at

or
sk

åp

UT

IN

• Laddning och plundring i vertikalt läge
• Finns växellådsfästets hål i detta skede
• När och hur ta bort ”tabsen”
• Krävs verktygsväxlare 
• Trappa för åtkomst

Frågeställningar:

R
ob

ot
 p

å
åk

ba
na

Verktygsväxlare

Rum 1: Svetsning av rakskarvar

Ka
be

l t
ill

 la
se

rs
kå

p 
m

ed
 fi

be
r

D
at

or
sk

åp

UT

IN

• Laddning och plundring i vertikalt läge
• Finns växellådsfästets hål i detta skede
• När och hur ta bort ”tabsen”
• Krävs verktygsväxlare 
• Trappa för åtkomst

Frågeställningar:

R
ob

ot
 p

å
åk

ba
na

VerktygsväxlareVerktygsväxlare

Rum 1: Svetsning av rakskarvar

Ka
be

l t
ill

 la
se

rs
kå

p 
m

ed
 fi

be
r

D
at

or
sk

åp

UT

IN

Utseende på fixtur rum 1



Automatiserad produktionscell för lasersvetsning av fläkthus i titan 
 

Bilaga C:2 

• Avancerad robot, ej låsta axlar 
• Krävs verktygsväxlare
• Fiberkabel in till varje rum, alltså tre stycken
eller räcker det med två, om rum ett och två har samma
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D.  Översikt över produktionscellen, två rum 
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E. Operationslista 
Rum 1 

1. Tvätt 

2. Plåtsvepets tre delar monteras i fixtur (som redan sitter fast i manipulator). 
Manuell kontroll av operatör 

3. Rummet stängs och reglas 

4. Bitarna häftsvetsas, fogföljare på 

5. 3D-skanning (hanteringsrobot) 

6. Svetsning 

7. 3D-skanning (hanteringsrobot) 

8. Verktygsbyte för processrobot till laserhuvud för laserskärning 

9. Laserskär hål för växellådsfäste 

10. Verktygsbyte för hanteringsrobot till sugpropp eller liknande (ej första gången) 

11. Hanteringsrobot tar bort utskuren del med sugpropp 

12. Verktygsbyte för hanteringsrobot till hållare för växellådsfäste 

13. Verktygsbyte för processrobot till 3D-skanner 

14. Hanteringsrobot plockar upp växellådsfäste och håller det på plats 

15. 3D-skanning (processrobot) 

16. Verktygsbyte för processrobot till laserhuvud för svetsning. 

17. Häftsvetsning av växellådsfäste, fogföljare på 

18. Verktygsbyte för hanteringsrobot till 3D-skanner 

19. 3D-skanning (hanteringsrobot) 

20. Svetsning av växellådsfäste 

21. 3D-skanning (hanteringsrobot) 

22. Låsning av rummet upphör vid färdig process 

23. Detaljen tas manuellt ur fixturen och rummet 
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Rum 2 

1. Tvätt 

2. Tre ringar monteras manuellt i fixtur utanför svetsrummet 

3. Fixtur med detalj lyfts in i rummet med hjälp av travers 

4. Manuell fastsättning och kontroll av fixtur i manipulator 

5. Rummet stängs och reglas 

6. Bitarna häftsvetsas (två skarvar), fogföljare på 

7. 3D-skanning (fast monterad eller hanteringsrobot) 

8. Rundsvetsning och röntgen (två skarvar) 

9. 3D-skanning (fast monterad eller hanteringsrobot) 

10. Låsning av rummet upphör vid färdig process 

11. Detalj och fixtur plockas ut ur rummet  

 


