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Håkan Löwenlid 

Sammanfattning 
På Volvo Aero Corporation i Trollhättan tillverkas flygmotorkomponenter, bland annat 
mellanhus, en högt påkänd del i flygmotorn.   

Fabricering av detaljer istället för bearbetning av gjutgods är en teknik som Volvo Aero 
håller på att utveckla. Vid fabricering av detaljer används mindre gjutgods eller plåt som 
svetsas ihop till en hel detalj. Vid behov kan extra material läggas på med hjälp av 
Metal Deposition (MD) och bilda önskad geometri.  

Inspektion av svetsar och Metal Deposition är nödvändigt för att säkerställa önskad 
kvalitet. Detta är också ett viktigt krav från kunder till Volvo Aero. Inspektion sker med 
hjälp av oförstörande provning (OFP) och defekter som man letar efter är eventuella 
sprickor, porer, bindfel och inneslutningar.  

Svetsning och Metal Deposition kan utföras automatiskt med exempelvis robotars hjälp. 
På detta sätt kan man åstadkomma robusta metoder utan inverkan av den mänskliga 
faktorn. Målet med detta arbete är att föreslå ett koncept för automatisk inspektion av 
svetsarna på ett fabricerat mellanhus.   

En visualisering av hur en framtida automatisk inspektion av svetsar kan gå till har 
gjorts i IGRIP som är ett robotsimuleringsprogram.  

Det koncept som föreslås innebär att svetsen kontrolleras med virvelström och ultraljud. 
Proberna förs fram längs svetsen av en robot. Denna robotiserade inspektionscell är 
flexibel och kan implementeras på andra detaljer. 
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Summary 
Volvo Aero Corporation (VAC) in Trollhättan manufactures components for jet 
engines. One of them is the intermediate case, a highly stressed part of the engine. 

To fabricate components by welding sheets or small castings together is a technology 
that is being tested at VAC. When needed extra material can be added using Metal 
Deposition (MD) to obtain the desired geometry.   

It is necessary to inspect these welds to assure that they meet the quality standards set 
by VAC or its customers. To detect cracks or porosity, inspection is done by non 
destructive testing (NDT).  

Welding and MD can be automated using robots. The aim of this report is to suggest an 
automated concept for the NDT-inspection of the welds in an intermediate case. The 
goal is a robust process and a reduction of the human factor.   

A visualization of a future automated NDT-inspection of the welds has been made using 
the visualization software IGRIP. 

The suggested concept is to inspect the welds using a robot with eddy current and if 
needed ultrasonic testing. This concept is flexible and can be used to inspect other 
details.  
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete på 10 poäng. Examensarbetet har utförts som en 
avslutande del på Maskiningenjörsutbildningen 120 poäng med inriktning 
produktutveckling på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, HTU. 

Examensarbetet har utförts på Volvo Aero Corporation i Trollhättan, avdelning 9652 
kontrollerande metoder.   

Vi vill tacka all berörd personal på VAC för deras hjälpsamma bemötande, speciellt 
Terho Sulkupuro som varit vår handledare. 

Tack även till Mikael Ericsson, Mats Högström och Tomas Beno för ert stöd och hjälp. 
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1 Företagspresentation 
 
Volvo Aero ingår i Volvo-koncernen. Företaget består av tre produktområden: Volvo 
Aero Services, Engine Services och Engines. Tillsammans levererar dessa integrerade 
lösningar inom ett antal olika områden, alla kopplade till flyg- och rymdindustrin. 

Företaget underhåller och gör service på såväl stora turbofläktmotorer t ex JT8D, JT9D 
och PW4000, som en rad mindre turbofläktmotorer för affärsjet samt turbopropmotorer 
för regionalflyget. 

Volvo Aero är en samarbetspartner vid utveckling och tillverkning av gasturbiner i 
storlekar upp till och över 100MW och har även ett auktoriserat underhållscenter för ett 
antal landbaserade och marina gasturbiner, t ex DR990. 

Volvo Aero utvecklar, monterar och produktstöder militära jetmotorer, främst motorn 
till JAS 39 Gripen, RM12. Utveckling och produktion av specialkomponenter till ett 
flertal andra militära motorer, t ex F414 som driver F18 E/F Super Hornet förekommer 
också. 

Bland Volvo Aeros partners finns General Electric, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, 
Snecma och MTU. Motorprogrammen omfattar bland annat GEnx, JT8D-200, PW2000, 
PW4000, V2500, Trent 500, Trent 900. 

Volvo Aero är också en av världens ledande tillverkare av utloppsmunstycken avsedda 
för kommersiella bärraketer. 

Företaget utvecklar och tillverkar såväl utloppsmunstycket som turbinerna till syre- och 
bränslepumparna i Vulcain- och Vinci-motorerna avsedda för den europeiska Ariane 5-
raketen.  

1.1 Bakgrund 
Delarna i en flygmotor består i regel av mycket komplicerad gjutstruktur. Sådana 
detaljer är svåra att gjuta i ett stycke. Detta är något som VAC inte gör själva utan 
lägger ut på underleverantörer. Det finns ett fåtal gjutgodsleverantörer som klarar av att 
gjuta så stora komplicerade gods. En biprodukt av detta är ökade kostnader vilket leder 
till höga priser och försämrad konkurrenskraft för VAC.  

Önskvärt vore givetvis för VAC att själva tillverka detaljer från råvara till färdig 
produkt för att säkra och höja sin position på marknaden. Ett sätt att göra detta är att ta 
fram nya tillverkningstekniker. Fabricering av detaljer istället för bearbetning av 
gjutgods är en sådan teknik som Volvo Aero håller på att utveckla. Vid fabricering av 
detaljer används mindre gjutgods eller plåt som svetsas ihop till hel detalj. Vid behov 
kan extra material läggas på med hjälp av Metal Deposition (MD) och bilda önskad 
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geometri. Metal Deposition är en metod som innebär att flera svetslager läggs på 
varandra. 

Inspektion av svetsar och Metal Deposition är nödvändigt för att säkerställa önskad 
kvalitet. Detta är också ett viktigt krav från kunder till Volvo Aero. Inspektionen kan 
utföras med hjälp av oförstörande provning (OFP) och de defekter som skall upptäckas 
är eventuella sprickor, porer, bindfel och inneslutningar.  

Svetsning och Metal Deposition kan utföras automatiskt med exempelvis robotars hjälp. 
Nu vill Volvo Aero undersöka möjligheten att även inspektera svetsar och MD-skikt 
automatiskt. På detta sätt kan man åstadkomma robusta metoder utan inverkan av den 
mänskliga faktorn.   

1.2 Problembeskrivning 
Volvo Aero vill undersöka möjligheten att automatisera delar av inspektion och 
oförstörande provning. Man vill undersöka vilka inspektions- och OFP-metoder som är 
mest lämpade för automatisering. Strävan är robusta inspektionsmetoder där mänskliga 
faktorn elimineras.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka OFP-metoder som är mest lämpade att 
automatisera. Minst ett, maximalt tre lämpliga koncept för automatisering skall tas fram.  

Målen är: 

 Att undersöka felkällor och möjligheter med automatisering.  

 Att uppskatta kostnad för hårdvara som ingår i inspektionscellen.   

 Att göra en visualisering av en automatiserad inspektion.  

1.4 Avgränsningar 
Endast de OFP-metoder som företaget använder sig av i dagsläget kommer att 
undersökas.  

Maximalt 3 lämpliga koncept tas fram.  

Endast de metoder som skall användas för att foga samman delarna till det aktuella 
mellanhuset studeras i arbetet.  
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2 Fabricering 
Fabricering skulle för VAC innebära att man med enkla gjutgods eller till och med plåt 
som stomme bygger önskade geometrier. Detta är möjligt genom att man använder 
svetsning och Metal Deposition för att sammanfoga och bygga geometrier. 

 

2.1 Intermediate Case, mellanhus 
Flygmotordetaljen Intermediate Case är en av detaljerna som VAC ser en möjlighet att 
fabricera själva med hjälp av mindre gjutgods.  

Mellanhuset är en högt påkänd del i jetmotorn. Detta medför att noggrann inspektion av 
detaljen är nödvändig för att säkerställa kvaliteten. I dag består detaljen av två delar som 
svetsas samman. De två delarna består av en titanlegering.  

Dessa delar köps i dagsläget direkt från leverantör. För närvarande finns endast två 
leverantörer som klarar av att gjuta detaljer i denna storlek.  

Ett mellanhus som visas på bild 1 väger 135 kg och har en diameter på ca 1.2 m. 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1. Bilden visar ett mellanhus. [5]
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2.2 Framtida fabricering av mellanhus 
Den variant av mellanhus som denna förstudie handlar om ingår i ett framtidsprojekt 
som går under benämningen ”Fabricering 2008” på VAC. Ett annat projekt som 
innefattar fabricering är ”VITAL”. Detta är ett EU-projekt där Volvo Aero och HTU är 
partners. För att minska VAC´s tillverkningskostnader pågår arbete med att försöka 
bygga upp mellanhus genom att svetsa samman mindre delar. Delarna kan köpas in som 
gjutgods eller plåt från ett bredare spektra av leverantörer, vilket bör leda till lägre 
priser. Fabricering kan förutom att ge minskade kostnader även ge lättare detaljer 
genom att mindre material används. Detta ger miljövänligare flygmotorer.    

Ett annat skäl till att VAC vill börja fabricera detaljer är att man vill öka sitt 
förädlingsvärde och ta fram nya tillverkningsteknologier. Företaget vill ligga i framkant 
och stärka sin position på marknaden.  

Då det gäller mellanhuset så är en fabriceringsmetod att bygga upp hela detaljen av ett 
antal mindre gjutgods, ”tårtbitar” som fogas samman med hjälp av lasersvetsning. 
Komplicerade former byggs sedan upp med hjälp av Metal Deposition.  

2.3 Lasersvetsning 
Laser är en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. 
Lasersvetsning är aktuellt vid fabricering då den ger en liten värmepåverkad zon och 
små deformationer jämfört med andra svetsmetoder. En viktig parameter vid all slags 
svetsning är renhet i både grund- och tillsatsmaterialet. Andra viktiga parametrar är 
framföringshastighet, temperatur och avsvalningshastighet. Vid lasersvetsning med 
robot kan dessa parametrar kontrolleras mycket noga. 

Lasersvetsning innebär att man smälter samman material genom att en koncentrerad 
laserstråle riktas mot en punkt med en diameter lika stor som tvärsnittet hos ett hårstrå. 
Den höga energitätheten i området gör att materialet omedelbart smälter, se bild 2 [6]. 
Eftersom den uppvärmda ytan är extremt liten så blir även den värmepåverkade zonen 
(HAZ) närmast svetsen minimerad. HAZ är förkortning för Heat Affected Zone [7]. 
Detta område är ofta den del av en svets som är svagast på grund av ogynnsam 
materialstruktur och värmecykel. [20] 

 
 

     

      

 

 
Bild  2. Grundprincipen för lasersvetsning. [6] 
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Metoden kan användas för att svetsa samman två skilda material, samt även ”svåra” 
material som t.ex. koppar, aluminium och nickel. Lasersvetsning används bland annat 
inom rymd- och elektronikindustrin [1]. Svetsmetoden är lämplig att automatisera, se 
bild 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. Lasersvetsning med hjälp av robot. [3] 

2.4 Defekter i svetsar 

2.4.1 Sprickor 

En av de farligaste svetsdefekterna är sprickor eftersom de tenderar att växa med tiden 
om de belastas. Beroende på var i svetsen sprickan förekommer kan man få ledtrådar till 
vad som orsakat den. Sprickor brukar delas in i varma och kalla sprickor. Varma 
sprickor beror oftast på föroreningar i materialet såsom fosfor, koppar eller arsenik. 
Dessa föroreningar har lägre smälttemperatur än grundmaterialet och förblir i smält fas 
efter att grundmaterialet stelnat. Detta orsakar således sprickor. [1] 

En spricka som uppstår i en svets efter att materialet stelnat kallas kallspricka. Orsaker 
till kallsprickor kan vara att den värmepåverkade zonen hårdnar samt kvarstående 
spänningar i svetsen. För att upptäcka kallsprickor måste detaljen svalna. 

2.4.2 Porer 

Porer kan liknas vid små bubblor som orsakas av att gaser stängs in under svetsens 
stelningsförlopp. Ett förekommande problem vid lasersvetsning är att svetsen kallnar så 
snabbt att den inte hinner ”koka ur” ordentligt, med porer som följd. [21] 
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2.4.3 Bindfel 

Bindfel innebär att svetsen inte smält samman med materialet. Bindfel kan lättare 
uppstå vid fogsvetsning av titan än vid t.ex. svetsning av stål. [17] 

2.4.4 Kantförskjutning 

Vid svetsning kan geometrin hos de sammansvetsade objekten förändras. Ett fel som 
kan uppstå är kantförskjutning, se bild 4. Det är vanligtvis fastställt enligt 
specifikationer hur stor kantförskjutning som får förekomma. [14] Denna typ av defekt 
kan upptäckas med hjälp av 3D-scanning. [22] 

 

 

Bild 4. Kantförskjutning 
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3 Oförstörande provning, OFP 
Oförstörande provning är namnet på olika metoder som används för att upptäcka inre 
och yttre fel i ett material.  

Oförstörande provning är ett sätt att prova ett material eller objekt utan att förstöra det. 
Med hjälp av OFP kan man förebygga haveri genom reparation eller kassation av defekt 
material. I många fall är denna typ av inspektion nödvändig för att säkra önskad kvalitet 
[2]. Detta gäller i högsta grad flygindustrin då regelbunden inspektion är ett måste.  

3.1 OFP-metoder inom VAC 
Inom Volvo Aero Corporation används bland annat följande OFP-metoder:  

Virvelström 

Denna metod använder virvelströmmar som induceras i provobjektet. En spricka eller 
annan defekt ger en förändring av de inducerade virvelströmmarna. Metoden kan 
upptäcka defekter på ytan och 3-4 mm under ytan. [12]   

Ultraljud 

Metoden bygger på att man sänder in högfrekvent ljud i detaljen. I ett felfritt material 
reflekteras ljudet sedan tillbaka från andra sidan objektet. Om det finns någon defekt 
med vinkelrät utbredning mot ljudimpulsen längs vägen så kommer ekot tidigare än i ett 
felfritt material. Sneda defekter kan vinkla ekot bort från mottagaren. Detta medför att 
man missar ekot från baksidan av detaljen. Ultraljud kommer inte åt defekter som ligger 
på eller precis under ytan. [16] 

Röntgen 

Röntgenprovning bygger på att man sänder röntgenstrålning genom provobjektet. 
Strålningen fångas sedan upp på en film som monterats på baksidan av objektet. Med 
röntgen upptäcks fel i hela strukturen men metoden kräver strålskydd. [15]    

Penetrant 

En fluorescerande penetrantvätska förs på ytan av detaljen. Kapillärkraften suger in 
penetrantvätskan i eventuella sprickor. Efter tvätt synas detaljen i ultraviolett ljus varvid 
sprickorna framträder tydligt eftersom penetrantvätskan stannar kvar där. Endast 
defekter som bryter ytan detekteras. [2]  
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4 Metodjämförelse 
Följande metoder, förutom laserultraljud, används inom VAC i dagsläget.  
I tabell 1 jämförs dessa metoder. [9] 
 

Tabell 1. Metodjämförelse 

Provmetod    Grund-
läggande 
princip 

Var i 
strukturen 
kan man 
hitta 
defekter? 

Vilka defekter 
kan 
upptäckas? 

Vilka 
material 
kan 
metoden 
appliceras 
på? 

Fördelar Nackdelar Kostnader

Ultraljud, 
konventionellt 

Ljud sänds 
genom 
objektet. 
Dämpning av 
detta ljud 
eller ett eko 
ger 
information 
om 
materialets 
struktur. 

Fel som ligger 
under ytan på 
provobjektet. 

Porer, 
sprickor, 
bindfel 

Material 
som leder 
ljud 
någorlunda 
väl.  
Ex. 
metaller 
och 
polymerer 

Defekter långt 
in i objektet 
kan hittas. 

Svårt att få en 
tydlig bild av 
provområdet.  
Svårt att hitta fel 
nära ytan. 
Kontaktmedia 
krävs. 

Relativt billig 
för enkla 
konstruktioner. 
För komplexa 
strukturer krävs 
mer avancerad 
utrustning och 
kunskap hos 
operatören. 

Laserultraljud Laser 
används för 
att sätta 
materialet i 
svängning. 

Fel som ligger 
under ytan på 
provobjektet. 

Porer, 
sprickor, 
bindfel 

Material 
som leder 
ljud 
någorlunda 
väl. Ex. 
metaller 
och 
polymerer. 

Kräver inget 
kontaktmedia. 
Klarar grövre 
yta än vanligt 
ultraljud. 

Svårt att få en 
tydlig bild av 
provområdet.  
Svårt att hitta fel 
nära ytan.  

Dyrare än 
konventionell 
utrustning? 
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Röntgen Strålning 
genom 
objektet 
fångas upp på 
film. 

I hela 
strukturen. 

Porer, 
sprickor, inne-
slutningar, 
bindfel, 
korrosion 

Ju tätare 
material 
desto större 
absorption. 

Lättolkad bild 
för 
människan. 

Svårt att röntga 
tjocka och täta 
gods. Farlig 
strålning. 
Framkallning av 
film. 

Strålkällor, 
strålskydd är 
dyrt. 
Kräver god 
kunskap hos 
operatören. 

Penetrant Penetrerande 
vätska 
absorberas av 
ytdefekt. 

Fel som bryter 
ytan 

Sprickor, porer Icke porösa 
eller 
sugande 
material 

Enkel teori. 
Enkel praktisk 
hantering. 
Snabbt 
resultat. 

Kemikalier 
krävs. 
Noggrann 
rengöring. 
Endast ytfel. 

Enkel, billig 
metod. 
Ej kunskaps-
intensiv. 

Virvelström Virvel-
strömmar 
ändras av 
defekter i 
objektet 

Fel i ytan eller 
en liten bit 
under ytan 

Sprickor, 
inneslutningar, 
korrosion, 
skikttjocklek  

Endast 
elektriskt 
ledande 
material 

Snabbt 
resultat 

Ganska 
komplicerad 
teori. Begränsat 
inspektionsdjup. 

Relativt dyr 
utrustning, 
kräver 
utbildning 
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5 Provmetoder 
I cellen är det önskvärt att ha en metod eller en kombination av metoder som 
kontrollerar svetsen i sin helhet med avseende på de defekter som tidigare nämnts.  

5.1 Val av provmetoder 
Röntgen kräver att detaljen förbereds genom att film sätts fast på baksidan av det 
aktuella provområdet. Efter framkallning tolkas bilden av en operatör. Metoden kräver 
strålskydd och inom VAC ser automatisering inte ut att vara möjlig inom den närmaste 
framtiden. Dock underlättas automatisering vid användande av digital detektor men så 
långt har VAC inte kommit än. På sikt finns möjlighet att implementera sådan teknik på 
företaget. 

Även vid provning med penetrantmetoden görs bedömningen av resultatet helt 
manuellt. Även om det kan vara möjligt att med hjälp av bildbehandlingsprogram göra 
bedömningen något mer automatiserad, så kräver metoden att detaljen genomgår flera 
kemikaliebad.  

Automatiserbarhet har varit ett nyckelord under arbetets gång. Detta har lett till ett 
koncept som består av virvelström eller en kombination av de båda metoderna 
virvelström och ultraljud. Dessa metoder kan komplettera varandra genom att ytan 
kontrolleras av virvelström, medan ultraljud tränger djupare in i svetsen. 
Förhoppningsvis kan hela svetsen inspekteras med virvelström.  

De valda metoderna är delvis automatiserade redan i sin nuvarande användning. NC-
styrda maskiner används och det finns inlagda larmgränser som indikerar att en defekt 
har påträffats.  

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de OFP-metoder vilka bedömts vara mest 
lämpliga att automatisera då det gäller inspektion av svetsarna i den aktuella detaljen. 

5.2 Virvelströmsprovning 

5.2.1 Inledning 

Virvelströmsmetoden eller Eddy Current är en oförstörande kontrollmetod som blivit 
allt vanligare inom industrin. Grundprinciperna för virvelströmsmetoden har varit kända 
i mer än 100 år men det är under de senaste 10-12 åren man börjat intressera sig för 
virvelströmsundersökning av svetsfogar.  

Utrustningar för virvelström och tillämpningar av tekniken har utvecklats allt mer och 
idag finns tillgång till utrustningar som helt eller delvis kan eliminera störande signaler. 
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Sådana signaler kan vara ändringar i materialets förmåga att leda magnetiska kraftlinjer 
(permeabilitet), förmåga att leda ström och ytans struktur. [2] 

5.2.2 Princip 

Virvelströmsmetoden är en elektromagnetisk undersökningsmetod som kan appliceras 
på elektriskt ledande material.  

När en växelström flyter genom en spole uppstår ett växlande magnetfält i och omkring 
spolen. Varje elektriskt ledande metall kan utgöra en spole, även massiva föremål. Om 
föremålet förs in i ett växlande magnetfält bildas strömmar i materialet som vill skapa 
magnetfält med sådan riktning att det motverkar det yttre magnetfältet. De strömmar 
som bildas kallas virvelströmmar. Bild 5 visar en principskiss av en 
virvelströmsapparatur. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Principskiss virvelströmsprovning. [4]
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Magnetfältets storlek beror på storleken på den ström som bildas i föremålet som i sin 
tur beror på storleken på det yttre magnetfältet, frekvensen och det elektriska motståndet 
hos materialet.  

I material med lågt motstånd, t.ex. koppar och aluminium blir strömmen stor medan det 
i material med stort motstånd som t.ex. rostfritt stål bildas små strömmar. 

Om en spricka eller spalt förekommer i materialet störs magnetfältet då strömmen tar en 
annan väg än i ett felfritt provobjekt. En illustration av detta fenomen kan ses i bild 6a 
och 6b nedan. [4] 

 

 

Bild 6a. Växelströmsmatad 
spole och magnetfält i 
felfritt material. [4] 

 

    

Provningen går till på följande sätt: 

En testspole matas med växelström och 
provobjektet. Om sprickor förekommer upptäc
tillbaka. Sprickorna upptäcks på grund av att de 
testspolen. [4] 

5.2.3 Faktorer som påverkar virvelströmma

Sprickor och korrosion påverkar virvelströmsmät

Det finns även andra faktorer som inverkar både 

Några faktorer som påverkar virvelströmsmätnin

 Konduktivitet - Elektrisk ledningsförmåg

 Permeabilitet - förmåga att leda magnetis

 Frekvensen på strömmen i spolen 

 Probeföringen - avstånd mellan probe och
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och förändrat magnetfält i defekt 
material. [4] 
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 Provobjektets geometri 

 Avstånd mellan provobjektet och spolen 

 Felet 

 

Eftersom virvelströmmar är elektriska strömmar så blir dessa större då ett materials 
elektriska ledningsförmåga ökar. Detta betyder att ett materials elektriska 
ledningsförmåga kan bestämmas med hjälp av virvelströmsmätningar.  

Ändringar i ett materials elektriska ledningsförmåga kan orsakas av t.ex. 
värmebehandling, härdning, legering, temperatur på objektet och materialfel.  

Om man vill utföra en virvelströmsmätning på ett objekt med avseende på en av tidigare 
nämnda faktorer (gäller oftast materialfel) är det viktigt att få bort/känna till inverkan 
från andra faktorer.  

Inom flygindustrin är lokal värmepåverkan eller felaktig värmebehandling en av de 
vanligaste av dessa faktorer. Om man misstänker att ett sådant förhållande råder bör 
mätning av elektrisk ledningsförmåga utföras innan virvelströmsmätning.  

Ändringar i ett materials ledningsförmåga ger oftast ”trögt” utslag på instrumentet 
medan lokala fel som t.ex. en spricka ger ”snabbt” utslag. Det kan på så sätt vara svårt 
att upptäcka ändring av ledningsförmågan under en mätning. 

Ett materials förmåga att magnetiseras brukar anges med ett permeabilitetstal (µ). Ett 
material med hög permeabilitet har hög förmåga att magnetiseras. För höglegerat stål är 
till exempel µ =750. För omagnetiska material är µ = 1. 

Då spolen som används vid virvelströmsmätning skapar magnetfält med växlande 
riktningar i provobjektet har objektets permeabilitet stor betydelse. Det är till största 
delen virvelströmmens inträngningsförmåga som påverkas av permeabiliteten.  

Vid virvelströmsmätningar används spolar som det flyter en växelström genom. 
Växelström byter hela tiden riktning. Frekvensen på växelströmmen anger hur många 
gånger strömmen byter riktning varje sekund. Frekvens betecknas ofta med f och anges 
i enheten Hertz, Hz.  

Då en växelström som har hög frekvens skickas genom en elektrisk ledare strömmar 
elektronerna i ledarens ytskikt. Ju högre frekvensen är desto närmare ytan strömmar 
elektronerna. Detta kallas för ”skin-effekt” (ytverkan). Denna effekt gäller också för 
virvelströmmar. En ändring i frekvens kommer därför att ändra virvelströmmens 
förmåga att tränga in i ett material.  

Om en växelström skickas genom en spole som är lindad runt ett objekt så flyter 
virvelströmmen i ytskiktet på objektet. Inträngningsdjupet beror av frekvensen. [2] 
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5.2.4 Automatisk virvelströmsprovning 

Det finns vissa fördelar med att utföra virvelströmsprovning automatiskt gentemot den 
manuella inspektionsmetoden. En NC-styrd maskin eller robot går efter programkod 
och rör sig likadant varje gång. Detta minimerar fel som beror på probeföring och ger 
dessutom möjlighet att repetera provningsförfarandet.  

På VAC finns idag en semiautomatiserad virvelströmsutrustning (se bild 7) som 
levererats av ett amerikanskt företag som heter UniWest. Denna utrustning är framtagen 
och godkänd av flera motortillverkare VAC levererar detaljer till, till exempel Pratt & 
Whitney, General Electric och Honeywell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Dagens semiautomatiserade 
virvelströmsutrustning. [5] 
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Inom VAC finns ingen stor erfarenhet av att virvelströmsprova svetsar. 

För att kunna visa att en viss defekt alltid upptäcks måste en kalibreringsdetalj med 
inbyggda defekter finnas.  

En automatisk utrustning kan vid behov köras tillbaka till problemområdet och ”visa” 
operatören var felet ligger i provobjektet. 

I dagsläget finns ett automatiskt virvelströmssystem som marknadsförs av Rohmann 
GmbH i Tyskland. Detta system används för att inspektera ytor och hål.  

Systemet borde klara att uppfylla specifikationerna enligt bilaga F. Defekter mindre än 
0.3 mm har upptäckts med denna utrustning. [13] 

Mer utförlig information om utrustningen finns i bilaga A-D. 

5.3 Ultraljudsprovning 

5.3.1 Inledning 

Ultraljud brukar definieras som ljud med en frekvens som ligger ovanför den hörbara 
gränsen för det mänskliga örat (20 kHz). Normalt används ljud med en frekvens mellan 
0.5 - 25 MHz vid materialkontroll med ultraljud. Materialprovning med ljud har använts 
under en lång tid. Man har till exempel provat järnvägshjul genom att knacka på dem 
och lyssna efter sprickor.  

När man lärt sig att använda ultraljudsvågor blev tekniken mycket mer noggrann när det 
gäller att bestämma storlek och läge på defekter i ett provobjekt. [2] 

5.3.2 Princip 

Den mest använda metoden för ultraljudsprovning är den så kallade impuls-
ekometoden. Principen påminner om den som används vid ekolodning.  

En kort ljudimpuls sänds in i materialet som skall undersökas. I ett felfritt material 
fortsätter ljudvågen tills den når ämnets baksida. Där reflekteras en del av ljudet 
tillbaka. På ytan kan en mottagare fånga upp ekot som därefter kan analyseras. Eftersom 
ljudet rör sig med konstant hastighet kommer tiden mellan sändning och mottagning av 
ljudet att vara en funktion av materialets tjocklek. Detta gör att man kan bestämma läget 
hos en defekt med stor noggrannhet. [2] 
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Bild 8 visar en principskiss där man ser vilken väg ljudet färdas och vad som syns på 
skärmen.                                               

n
 

 

 

 Ultraljuds-

sökare

Spricka

Provobjekt

 

 

Bild8. Grundprincipe
ultraljudsprovning [1

 

 

Det finns två huvudtyper av ultraljudsprovning: 

 Kontaktprovning: Sökaren placeras direkt på detaljen som skall kon
kontaktprovning krävs kontaktmedia i form av exempelvis gel. 

 Immersionsprovning: Detaljen sänks ner i till exempel vatten 
placeras på ett förbestämt avstånd från detaljen. Vatten förmedlar
bättre än luft. [16] 

5.3.3 Faktorer som påverkar inträngningsdjup och noggrannhet 

Man kan upptäcka mindre defekter ju högre frekvens som an
inträngningsförmågan minskar med ökad frekvens. Man kan inte hitta def
mindre än 1/4 våglängd. [2] Detta gör att det krävs en avvägning mellan
och inträngningsdjup.  

5.3.4 Fördelar/Nackdelar med ultraljudsprovning 

Ultraljudsprovning har flera fördelar som OFP-metod. Några av för
metoden är: 

• Ultraljud når djupare än många andra OFP-metoder.  

• Man behöver bara åtkomst till ena sidan av provkroppen.  

• Metoden är noggrann när det gäller att bestämma läge och storlek p
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• Detaljen behöver inte förberedas på något särskilt vis.  

• Mätresultatet syns omgående.  

• Metoden kan användas till att mäta tjocklekar.  

Ultraljudsprovning har även några begränsningar: 

• Ytan måste vara tillgänglig för att man ska kunna testa den.  

• Oftast behövs något kontaktmedium som överför ljudvågorna.  

• Gods med dålig yta, oregelbunden form eller tunt gods är svåra att testa.  

• Gjutjärn och andra material med grov struktur är svåra att undersöka.  

• Svårt att upptäcka defekter som är parallella med ljudvågen. 

[4] 

5.3.5 Automatisk ultraljudsprovning 

Ultraljudsprovningen i C-verkstaden på VAC är i dagsläget semiautomatiserad då själva 
inspektionen sker automatiskt medan utvärderingen av provresultatet sker manuellt. 
Uppspänning/lossning av detaljer sker också manuellt.  

Här tillämpas immersionsprovning. Bild 9 visar utrustningen och titanskivan som är 
nedsänkt i vattentanken. Vatten är det provningsmedia som överför ultraljudsvågorna. 
Larmgränser används och utrustningen stannar om en defekt upptäcks som ligger 
ovanför gränsen. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 9. Ultraljudsutrustning i C-verkstaden. [10] 
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5.4 Aktuell provning av mellanhuset 
I dagsläget provas mellanhuset med röntgen- och penetrantprovning. Dessa metoder har 
inga larmgränser som till exempel virvelströms- och ultraljudsprovning har. 
Utvärderingen av provresultatet utförs helt manuellt. 

5.5 Framtid inom OFP 
Vid fabricering av mellanhuset är det tänkt att plåt och mindre gjutgods skall utgöra 
detaljens grundstruktur. Då det gäller OFP finns idéer från sakkunniga att plåtarna och 
gjutgodsen skall vara fullständigt inspekterade vid leverans. Då behöver endast svetsen 
som fogar samman delarna inspekteras med avseende på defekter. [12] Det finns i 
dagsläget en del intressanta OFP-metoder som är under utveckling. Här följer en kort 
beskrivning av några sådana metoder. 

5.5.1 Värmekamera 

Det pågår försök att med hjälp av känsliga värmekameror detektera ytliga defekter. 
Objektet som ska undersökas värms upp med laser och sedan registrerar värmekameran 
hur värmen breder ut sig. En spricka bromsar värmeflödet och kan upptäckas. Denna 
teknik är än så länge på experimentstadiet. [18]  

5.5.2 Laserultraljud  

En ny teknik inom ultraljudsprovning är laserultraljud. Laserljus används till att sätta 
materialet som provas i svängning. Laserultraljud är inte lika beroende av fin yta som 
konventionellt ultraljud. Man har vid tester klarat att hitta defekter i järnvägsräls medan 
man kört en vagn med testutrustning i upp till 40 km/h. [11] 

Denna variant av ultraljudsprovning kräver inget kontaktmedia. Metoden är 
beröringsfri. [16] 

5.5.3 Realtidsröntgen 

Realtidsröntgen är en metod som ger ett snabbt resultat. Bilden av objektet granskas 
direkt på en högupplösande monitor. Resultatet dokumenteras som digitala bilder i en 
dator eller på en CD-romläsare. Med en CD-romläsare kan man spela upp en sekvens av 
bilder i realtid, i efterhand. Med hjälp av bildbehandlingsprogram kan man välja att 
studera de delar av objektet som är intressanta. [15] 

5.5.4 Digital röntgen 

Digitala detektorer utan realtidsfunktion, så kallade flat panels, är de detektorer som ger 
den högsta upplösningen idag bortsett från de analoga filmerna. Inom denna teknik sker 
den mesta utvecklingen och är troligtvis den teknik som kommer att ersätta den 
konventionella filmtekniken. [15] 
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6 Konceptval 
Ett koncept för hur en framtida inspektionscell kan se ut har tagits fram.  

Eftersom svetsen väntas bli cirka 2-3 mm tjock så kan det räcka att inspektera svetsarna 
med virvelström. Om detta inte räcker för att inspektera hela svetsen så kan det vara 
möjligt att även implementera ultraljudsprovning i inspektionscellen.  

En intressant metod kan i detta fall vara laserultraljud. Fördelar med denna metod är att 
man slipper all form av provningsmedia samt att det inte krävs lika fin yta som vid 
kontaktprovning.    

Manipulatorbordet är detsamma som är tänkt att användas vid lasersvetsning av 
mellanhuset. En lösning kan vara att inspektera svetsar direkt efter svetsning då detaljen 
redan är inspänd i fixturen. Detta är också applicerbart då det gäller Metal Deposition då 
varje pålagt materiallager kan inspekteras innan nästa läggs på. Geometrikontroll efter 
svetsning och Metal Deposition kan ske med hjälp av 3D-scanning. 

6.1 3D-scanning 
3D-scanning används t.ex. för att jämföra en geometrin hos en tillverkad detalj med sin 
CAD-modell. Skillnader i storlek mellan CAD-modellen och den färdiga produkten 
syns på bild som färger och en detalj som blivit för stor blir t.ex. röd på skärmen, se bild 
10.  

 

Bild 10. Geometrikontroll av bilkaross med 3D-
scanning. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Det har gjorts ett test att kontrollera geometrin hos en svetsad provdetalj med hjälp av 
en 3D-scannings utrustning från Cascade Computing. Man kan ställa in färgskalan med 
hänsyn till de formkrav som gäller den aktuella detaljen.  
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6.1.1 Positionering 

En idé för positionering av roboten togs fram där man använder 3D-scanning för att 
bestämma detaljens läge vid inspektion 

Idén för positionering bygger på att man låter systemet jämföra den bild som tas i ett 
visst bestämt läge med en CAD-modell som föreställer vad systemet skulle se om 
detaljen var uppriktad. Om detaljen ligger på ”fel” plats på en plan yta så är tanken att 
systemet mäter differensen i x- och y-led samt en rotation. Sedan (eventuellt efter en 
extra kontrollscanning) flyttas robotens koordinatsystem så att den hittar svetsarna den 
ska följa. Detta skulle göra att man slipper en noggrann uppriktning, man behöver bara 
se till att detaljen placeras inom robotens räckvidd. 

Efter kontakt med Cascade Computing har det framkommit att tekniken inte används på 
detta sätt i dag, men med tanke på den snabba utveckling som sker inom området så kan 
det bli en framtida applicering. [22] 

6.2 Visualisering av virvelströmsprovning 
Med hjälp av programmet IGRIP har en visualisering av virvelströmsprovning gjorts, se 
bild 7. Här framställs en idé om hur en inspektionscell kan komma att se ut. I 
visualiseringen ingår virvelströmsprovning med olika typer av prober. Dessa har 
modellerats i Unigraphics och liknar prober som finns på marknaden.  

Proberna har utformats på ett sätt som gör åtkomst möjlig. Programmeringen i IGRIP 
har skrivits för hand i en speciell text-editor kopplad till programmet. För utförlig 
programkod se bilaga G. 

I visualiseringen ingår följande: 

 Robot, 6-axlig ABB-IRB 2400 
 Manipulatorbord med 2 rörliga axlar 
 Fixtur   
 Verktygshållare 
 Mellanhus 
 Virvelströmsprober 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bild 7. Inspektionscellen i IGRIP.
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7 Resultat och analys 
Det föreslagna konceptet för en inspektionscell innebär att svetsarna inspekteras med 
enbart virvelström eller en kombination av virvelström och någon typ av ultraljud. 
Detaljen sitter kvar i svetsfixturen och eventuella justeringar kan göras innan detaljen 
går vidare till nästa operation.  

En visualisering av automatisk virvelströmsprovning har gjorts i IGRIP. Här framställs 
en idé om hur en framtida automatisk inspektion kan komma att se ut.  

7.1  Felkällor 
Vid ultraljudsprovning är det svårt att upptäcka sprickor som är parallella med 
ljudsignalen. Det kan bli besvärligt att prova från de vinklar som krävs för att hitta 
defekter i alla riktningar.  

Vid virvelströmsprovning måste proben befinna sig på konstant avstånd från objektet, 
vilket på grund av detaljens relativt komplicerade geometri kan vara en svårighet. Om 
probeväxling krävs så är detta en möjlig felkälla. En automatiserad inspektionsprocess 
hittar de defekter som processen är programmerad till att leta efter. Detta kan leda till att 
oväntade defekter inte upptäcks. Okulärkontroll kan fortfarande vara nödvändig.   

7.2 Fördelar 
Automatiserad provning kan leda till robusta metoder. Själva provningen blir repeterbar 
och man får större kontroll över hela inspektionsprocessen. Inverkan av den mänskliga 
faktorn kan reduceras vid automatisering vilket ger en mer robust process.  

På ABB finns erfarenhet av signalhantering. Eventuella avvikelser vid svetsning kan 
lagras i en log-fil. Detta arbetssätt kan utnyttjas vid inspektion. Data om defektstorlek 
och andel felfri svets kan beräknas och lagras. [19]  

7.3 Uppskattad hårdvarukostnad 

7.3.1 Virvelströmsutrustning 

Den utrustning för automatisk virvelströmsprovning som marknadsförs av Rohmann 
GmbH i Tyskland borde kunna klara att inspektera detaljen enligt de preliminära 
specifikationer som utformats. En komplett sådan utrustning skulle kosta mellan 
150 000-200 000 EURO beroende på typ av prober med mera. [13] 

7.3.2 3D-scanner 

De 3D-scanners som kan scanna detaljer av den storlek som krävs kostar mellan 95 000 
– 145 000 EURO. [22] 
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7.3.3 Robotar 

Roboten som använts vid visualiseringen är en ABB, IRB 2400. Denna robot finns i tre 
olika varianter beroende på lastkapacitet. Uppskattad kostnad för en sådan är 350 000 
SEK. [19]    

8 Slutsatser 
Den största svårigheten verkar enligt sakkunniga som konsulterats vara åtkomst av 
svetsarna vid inspektion med föreslagna OFP-metoderna. [13][16][18]  

Det är viktigt att redan under konstruktionsfasen tänka på hur detaljen skall inspekteras. 
Vid inspektion av Metal Deposition bör det föreslagna konceptet vara mer 
kostnadseffektivt än penetrantprovning då det skulle krävas att penetrantvätska förs på i 
flera omgångar. Med det föreslagna konceptet kan man istället inspektera varje MD-
lager utan att flytta detaljen och störa processen. Att vänta med inspektion tills alla MD-
lager är klara skulle kunna innebära att defekter blir svåråtkomliga då de kan täckas 
över av följande lager. Detta leder rimligtvis till en mer komplicerad reparationsprocess 
och ett sämre flöde i produktionen än om defekten upptäcks innan ett nytt MD-lager 
läggs på.      

8.1 Diskussion 
Detta projekt är i experiment- och idéstadiet. Examensarbetet är en förstudie vilket 
innebär att VAC inte kommer att köpa någon utrustning den närmaste tiden. Detta kan 
vara en förklaring till att vissa leverantörer av robotar samt OFP-utrustning visat ett 
svalt intresse för diskussion. Automatisering av OFP är relativt nytt område så det finns 
väldigt få automatiserade system på marknaden. Varje system måste skräddarsys från 
fall till fall.   

Tidigare när man konstruerat har inspektionsmetoderna inte alltid stått i centrum.  

På VAC är man medveten om att automatiserad inspektion kräver att man redan under 
design/konstruktionsarbetet tänker på att inspektion ska utföras med automatiserade 
inspektionsmetoder. 

På grund av att fabricering av flygmotordetaljer ligger i framtiden är själva processen 
inte slutgiltigt utformad. Detta gör att det ibland har varit svårt att få eller lämna 
konkreta fakta. Det finns dessutom restriktioner för hur mycket man får delge 
allmänheten då mycket pengar står på spel.  

Restriktionerna har försvårat diskussioner med olika leverantörer av OFP-utrustning då 
man inte får visa preliminära fabriceringsförslag och idéer som finns i dagsläget.  

Med utgångspunkt från befintliga svetsspecifikationer och ritningar har en förenklad 
modell och ett utkast till specifikationer tagits fram; se bilaga F. 
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8.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Det krävs tester av både tillverkning och inspektion innan serieproduktion startas. 

En avgörande faktor för att kunna inspektera svetsen med de föreslagna metoderna är 
åtkomst. Detta bör man ha i åtanke redan under konstruktionsfasen vid fabricering av 
detaljer.   

En idé vore att bygga upp en testcell för att verifiera att processen är robust innan den 
implementeras i produktion.   

En rekommendation är att undersöka möjligheten att inspektera ett antal olika typer av 
detaljer med samma automatiserade system. Detta är befogat eftersom det finns behov 
av att inspektera svetsar på andra detaljer än mellanhuset. [21] 
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A Eloscan prospekt 
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B Eloscan prospekt forts. 
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C Eloscan prospekt forts. 
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D Eloscan prospekt forts. 
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E Robot – ABB, IRB 2400 
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F Specifikationer 
 
Here are some specifications that the equipment should be able to fulfil: 

 
• Flaw with diameter or length 0.3 mm should be detected 
• Distance between flaws should be measured 
• The ratio between flaw length and weld length should be calculated 
• Storage of gathered data 

 
Do you think it’s possible to inspect the welds in a part like this using only eddy current 
and ultrasonic inspection?   
Is it possible to attach both eddy current and ultrasonic instruments to the same robot or 
are two robots required? 
We need a rough cost analysis of a complete inspection system with eddy current and if 
possible ultrasonic instruments attached to a robot. 
We would prefer a “dry” type of ultrasonic device.  
Below is a picture of a simplified model of the part that is to be inspected. 
Note that this is only a segment of the whole part. 
 
Some measurements: 
Inner diameter: 360mm 
Outer diameter: 1100mm 
The height varies between 110-180mm 
The rectangular pocket located at the start/end of the weld: 105x30mm 
The weld (red) is 6mm wide and 3mm deep 
Material: titanium 
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G Programkod IGRIP 
 
 
**********************************************************************
***** PROGRAM TurnTable 
VAR 
---------- Main Declaration Section 
BEGIN MAIN 
---------------------------------- 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--fog1 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--fog2  
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--fog3 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--fog4  
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--fog5 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--fog6  
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--fog7 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--fog8  
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--fog9 

Bilaga G  



 Förstudie till inspektionscell för oförstörande provning 
 

MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--fog10  
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
--************************************* 
--Rotera bordet till framsidan 
--************************************* 
MOVE JOINT 1 BY 90 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--framfog1 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--framfog2 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--framfog3 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--framfog4 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--framfog5 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--framfog6 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--framfog7 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--framfog8 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--framfog9 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--framfog10 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
 
--************************************* 
--Rotera bordet till baksidan 
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--************************************* 
MOVE JOINT 1 BY -180 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--bakfog1 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--bakfog2 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--bakfog3 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--bakfog4 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--bakfog5 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--bakfog6 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--bakfog7 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--bakfog8 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = ON 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
--bakfog9 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
DOUT[ 1 ] = OFF 
 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
--bakfog10 
MOVE JOINT 2 BY 72 NOSIMUL 
--************************************* 
--Rotera bordet till ursprungsläget 
--************************************* 
MOVE JOINT 1 BY 90 NOSIMUL  
DOUT[ 1 ] = ON 
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---------------------------------- 
---------- END MAIN ---------- 
END TurnTable 
 
PROGRAM irb 
VAR 
 
---------- Main Declaration Section 
PROCEDURE rak_verktyg() 
BEGIN 
-- move to start 
move to ro_start 
$MOTYPE = STRAIGHT 
move to ro_1 
move to ro_2 
move to ro_3 
move to ro_4 
move to ro_10 
move to ro_slut 
-- move to start 
END rak_verktyg 
 
PROCEDURE test() 
BEGIN 
move to k_3 
$MOTYPE = STRAIGHT 
move to k_1 
move to k_2 
move to k_4 
$MOTYPE = joint 
END test 
 
PROCEDURE bojt_verktyg() 
BEGIN 
-- Verktyg 90 grader  
move to ro_slut 
MOVE TO sp_noll 
$MOTYPE = STRAIGHT 
MOVE TO sp_1 
move to sp_2 
move to sp_noll 
$MOTYPE = joint 
move to sp_noll1 
$MOTYPE = STRAIGHT 
move to sp_3 
move to sp_4 
move to sp_noll1 
move to ro_slut  
CLI( "SET VIEW TO 'ndt_3' IN 3" ) 
$MOTYPE = joint  
move to h_5 
$MOTYPE = STRAIGHT 
move to h_4 
MOVE TO h_2 
move to h_3 
move to h_4 
move to h_5 
END bojt_verktyg 
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PROCEDURE rak2bojt() 
BEGIN 
$MOTYPE = joint 
UTOOL = (0, 0, 0, 0, 0, 0) 
move to eddy_rak3 
$MOTYPE = STRAIGHT 
move to eddy_rak1 
release 'eddy1_ny' 
move to eddy_rak3 
move to eddy_rak2 
move to eddy_kort1 
grab 'eddy3_ny' at link 6 
move to eddy_rak2 
UTOOL = (0, 45, 235, 90, 0, 180) 
END rak2bojt 
 
PROCEDURE bojt2rak() 
BEGIN 
$MOTYPE = joint 
UTOOL = (0, 0, 0, 0, 0, 0) 
move to eddy_rak2 
 
$MOTYPE = STRAIGHT 
 
move to eddy_kort1 
release 'eddy3_ny' 
move to eddy_rak2 
move to eddy_rak3  
move to eddy_rak1 
grab 'eddy1_ny' at link 6 
move to eddy_rak3 
 
UTOOL = (0, 0, 170, 0, 0, 0) 
 
END bojt2rak 
 
 
 
BEGIN MAIN 
---------------------------------- 
$STEPSIZE 0.1 
cli("trace delete") 
CLI( "SET VIEW TO 'ndt_1' IN 1" ) 
DOUT[ 1 ] = ON 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == ON 
 
CLI( "SET VIEW TO 'ndt_2' IN 2" ) 
 
-- Hämta verktyg rak 
-- Verktygsväxling  
$MOTYPE = joint 
UTOOL = (0, 0, 0, 0, 0, 0) 
move to start 
move to eddy_rak3 
$MOTYPE = STRAIGHT 
move to eddy_rak1 
grab 'eddy1_ny' at link 6 
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move to eddy_rak3 
UTOOL = (0, 0, 170, 0, 0, 0) 
 
test() 
 
rak_verktyg()  
CLI( "SET VIEW TO 'ndt_3' IN 2" ) 
 
-- Verktygsväxling  
rak2bojt()  
CLI( "SET VIEW TO 'ndt_4' IN 5" ) 
 
test() 
bojt_verktyg()  
 
-- Verktygsväxling  
bojt2rak() 
-- CLI( "SET VIEW TO 'ndt_5' IN 3" ) 
 
test() 
 
DOUT[ 1 ] = OFF 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
rak_verktyg() 
rak2bojt() 
test() 
bojt_verktyg() 
bojt2rak() 
 
DOUT[ 1 ] = OFF 
WAIT UNTIL DIN[ 1 ] == OFF 
rak_verktyg() 
rak2bojt() 
test() 
bojt_verktyg() 
bojt2rak() 
test() 
-- CLI( "SET VIEW TO 'overvynar' IN 1" ) 
 
 
 
 
---------------------------------- 
---------- END MAIN ---------- 
END irb 
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