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Sammanfattning 

I denna rapport har möjligheterna undersökts att kunna applicera den robotiserade fog-
ningsmetoden friktionsomrörningssvetsning (FSW) på ett roterande stativ i en flygmotor. 
Stativet är framtaget av Volvo Aero Corporation. 

Det roterande stativet klassas som en kritisk detalj, som sitter i motorn. Det innebär att 
om en sådan detalj havererar skulle det kunna få katastrofala följder, som t.ex. motorhaveri 
och att flygplanet störtar. Sprickor är exempel på defekter som kan leda till haveri. För att 
minimera risken att sprickor uppkommer behöver Volvo Aero använda sig av en högkvali-
tativ fogningsmetod, och FSW är en teknik som ger minimalt med sprickor. Det roterande 
stativet skall utformas i materialet Inconel 718, som är en nickelbaslegering och används 
ofta i flygmotordetaljer. FSW har tidigare inte utförts i större skala i detta material, utan den 
mesta erfarenheten finns med mjukare material typ aluminium och magnesium. Rapporten 
tar inte hänsyn till materialfrågor.  

Målet med examensarbetet är att bekräfta om den tillgängliga roboten ESAB ROSIO 
har tillräcklig åtkomst för att utföra friktionsomrörningssvetsning på den föreslagna kon-
struktionen av det roterande stativet. För att ta reda på om roboten kommer åt att utföra 
svetsen gjordes simuleringar i robotsimuleringsprogrammet Robot Studio. I studien ingick 
även att utreda hur stativet bör svetsas samman och var svetsfogarna bör placeras. Ett antal 
förslag har analyserats. Dessutom togs ett antal fixturförslag fram. Fixturerna skall klara av 
de krav som ställdes vid FSW av komponenten ifråga. Detta innebär bl.a. att hänsyn har 
tagits till de stora krafter som FSW anbringar. En svetsordning och en fixturlösning re-
kommenderas, och övriga förslag kan ses som idéer för fortsatt utveckling. 

Det visade sig att den ursprungliga stativkonstruktionen inte var lämplig att svetsa med 
den tillgängliga roboten, då åtkomligheten var begränsad. Konstruktionen och svetsord-
ningen föreslås därför modifierad med svetsbanans placering, verktygets utformning och 
själva stativets geometri varefter åtkomstsimuleringen var godtagbar. 

Slutsatsen blev att om det går att ändra dimensioner och design på det roterande stativet 
så kommer roboten åt att utföra alla svetsar, och de analyserade förslagen kan tjäna som 
utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete på företaget. 

 

Omslagsbilden visar en GP 7000 motor som sitter i Airbus 380, det roterande stativet 
kommer placeras längst bak i motorn[1]. 
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Summary 

The aim of this thesis was to investigate if the robotized welding method FSW (Friction 
Stir Welding) could be applied for joining a rotating structure in an aero engine at Volvo 
Aero Corporation. FSW is expected to introduce less defects than today’s welding methods 
and could therefore be suitable for critical aero components. The material is the nickel 
based alloy Inconel 718, however a material experimentation is outside the scope of this 
report. 

The main goal of this study is to verify if the ESAB ROSIO robot based FSW-system 
has a suitable work space to be able to weld the rotating structure, and if the welding tool 
has accessibility to the joints. The FSW-process needs a rigid fixture, and a number of fix-
ture concepts are presented based on a proposed weld sequence. A final fixture design is 
proposed, which requires a new design of the structure.  

The accessibility studies were performed in the robot simulations software Robot Stu-
dio. This showed that the robot was unable to weld the proposed model in all areas in the 
original design.  If the robot and the rotating structure can be redesigned the access will be 
achieved as shown in Robot Studio simulations.  

In order to be implemented in real production a number of further actions need to be 
taken and the result of this study can be a basis for these. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts av Johanna Blom och Carl-Johan Öster och är avslut-
ningen på vår maskiningenjörsutbildning på Högskolan Väst. Arbetet omfattar 15 högsko-
lepoäng på C-nivå och har utförts på Volvo Aero Corporation och PTC i Trollhättan. 

Examensarbetet har varit mycket intressant och gett värdefulla kunskaper som vi tar 
med oss i framtiden. Vi vill passa på att tacka Per Widström, Mathias Fremäng, Anders 
Johansson på Volvo Aero för visat intresse och stöd. Ett extra stort tack till våra handle-
dare på Volvo Aero och PTC, Elinor Magnusson, Anna-Karin Christiansson och Jeroen 
De Backer.   
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Nomenklatur 

FSW- (Friction Stir Welding) Friktionsomrörningssvetsning 

PTC- Produktionstekniskt Centrum 

Robot Studio- Robotsimuleringsprogram 

Struktur- roterande stativ i en flygmotor 

TIG – (Tungsten Inert Gas) Svetsmetod där en elektrisk ljusbåge upprätthålls mellan en 

elektrod som inte smälter och ett arbetsstycke 

UG- CAD program Unigraphics 

VAC- Volvo Aero Corporation 
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1 Inledning 

Volvo Aero har i samarbete med SAAB, ESAB, Innovatum Teknikpark och Högskolan 
Väst startat projektet StiRoLight, våren 2009 för att studera möjligheten att kunna applicera 
robotiserad friktionsomrörningssvetsning i flyg- och fordonsindustrin. Projektet finansieras 
av Vinnova. Föreliggande rapport är ett examensarbete i maskinteknik utfört åt Volvo Aero 
inom StiRoLight-projektet på Produktionstekniskt Centrum (PTC). 

 Företagsbeskrivning 1.1

1.1.1 Volvo Aero Corporation 

Volvo Aero har sina rötter från 1930-talet då man fick ett officiellt brev från den 
Svenska flygstyrelsen där det beställdes 40 stycken nio-cylindriga flygmotorer från lokomo-
tivtillverkaren Nydqvist & Holm i Trollhättan. Bolaget NOHAB Flygmotorfabriker AB 
startades i och med ordern, och år 1932 stod den första svenska flygmotorn MY VI klar för 
slutprover. Nya fabriker för både flygplans- och motortillverkning tog fart 1936 då det 
svenska försvarsbeslutet antagits för att skapa ett svenskt flygvapen. Detta lade grunden för 
den tillväxt som svenska civila flygindustrin tog. Under 40-talet lämnades kolvmotorn och 
istället riktades fokus mot jetmotorerna, vilket ledde till radikala förändringar inom företa-
get. Ny utrustning inskaffades och ny kunskap behövdes inom jet- tekniken, vilket resulte-
rade i nya forsknings- och utbildningsgrupper.  Företagsnamnet byttes 1941 till Svenska 
Flygmotor AB.  

Under 70-talet gick bolaget med i det europeiska rymdsamarbetet ESA och speciali-
serade sig på brännkammare, kylda munstycken och överljudsturbiner. Detta ledde till del-
tagande i alla generationer av Ariane raketen, se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Uppskjutning av Ariane-raket [3] 

Jetmotorn RM12, som sitter i stridsflygplanet Gripen, utvecklades under 80-talet och 
den första leveransen inträffade 1988, se Figur 2. Genom sina kunskaper inom militära 
flygmotorer kunde uppbyggandet av expansiva civila flygprojekt starta. Svenska Flygmotor 
blev översyncenter för JT-8 motorerna från Pratt & Whitney och hade under början av 90-
talet cirka 80 kunder världen över. Bolagsnamnet ändrades under 90-talet till Volvo Aero, 
då det underlättade kommunikationen internationellt. Dagens dotterbolag har alla namnet 
Volvo Aero inkluderat i sina företagsnamn. 
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Ett nytt militärt samarbete trädde i kraft år 2000 mellan Volvo Aero och GE Aircraft 
Engines vilket är en milstolpe då det är det första militära programmet som inte är knutet 
till det svenska flygvapnet.[3] 

 
Figur 2. Stridsflygplanet Gripen [3] 

1.1.2 PTC 

PTC (Produktionstekniskt Centrum) i Trollhättan [4] är ett utvecklingscentrum där man 
strävar efter, både nationellt och internationellt, att ha en ledande roll inom utveckling av 
produktionsteknik. PTC grundades av Saab Automobil, Volvo Aero, Innovatum Teknik-
park och Högskolan Väst för att driva utvecklingsprojekt för nya produktionsmetoder i 
samverkan med svensk verkstadsindustri. Fokusområden för PTC är skärande bearbetning, 
svetsning, termisk sprutning och flexibel industriell automation. 

 Bakgrund till projektet 1.2

Volvo Aero strävar efter att minska bränsleförbrukningen i framtida flygmotorer. Mins-
kad bränsleförbrukning innebär mindre kostnader och miljöpåverkan. För att uppfylla 
ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) 2020 – mål om bränsle-
förbrukning, har man valt att rikta in sig på den så kallade Open Rotor tekniken. När det 
gäller att reducera bränsleåtgången är Open Rotor den teknik som har störst potential. 
Open Rotor tekniken består av två motroterande propellrar (se Figur 3) som bidrar till att 
en större mängd luft passerar fläkten i motorn istället för kärnan, vilket medför lägre bräns-
leförbrukning. 

 
Figur 3. Rolls Royce motorlayout, med motroterande propellrar [1]  

 

Roterande stativet sitter här 
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Open Rotor tekniken härstammar från 80-talet då Nasa tog fram ett koncept som kalla-
des Un-Ducted Fan. Un-Ducted Fan projektet visade en bränslebesparing på ca 20 %, men 
på grund av sjunkande bränslepriser avstannade projektet [1]. Konceptet är återupplivat på 
grund av stigande råoljepriser och ur miljösynpunkt. En ytterligare anledning är att framtida 
utsläppsavgifter diskuteras. Konceptet ingår i ett projekt som Volvo Aero arbetar med, 
SAGE- Sustainable and Green Engines inom EU-projektet Clean Sky där det roterande 
stativet ingår. 

Det roterande stativet klassas som en kritisk detalj, vilket betyder att om en sådan detalj 
havererar skulle det kunna få katastrofala följder som motorhaveri och störtande flygplan. 
Sprickor är exempel på defekter som kan leda till haveri. För att minimera risken att sprick-
or uppkommer behöver Volvo Aero använda sig av en högkvalitativ fogningsmetod. Då 
vanliga svetsmetoder ofta medför en stor mängd defekter, både sådana som kan detekteras 
och sådana som inte kan detekteras, vill VAC istället använda sig av friktionsomrörnings-
svets. Denna anses i dagsläget vara i det närmaste defektfri svetsmetod [2]. 

 Problembeskrivning  1.3

Friktionsomrörningssvetsning har tidigare använts på plana ytor och vissa mjukare me-
taller som aluminium och endast i viss mån stål.  Volvo Aero vill ta reda på om det går att 
använda metoden på materialet Inconel 718, som är en superlegering bestående av bland 
annat nickel och krom. Dessutom vill de ta reda på om det finns tillräcklig åtkomst för att 
foga detaljen på krökta ytor med befintlig utrustning ESAB ROSIO, vilken är baserad på 
industriroboten ABB IRB 7600. 

 Syfte/ mål/avgränsningar 1.4

Syftet med examensarbetet är att ta reda på om det går att applicera fogningsmetoden 
robotiserad friktionsomrörningssvetsning på det roterande stativet. Examensarbetet blir 
därför att skaffa underlag till fortsatt arbete inom projektet.  

Målet med studien är att bekräfta om metoden friktionsomrörningssvetsning, med robot 
ESAB ROSIO, har tillräcklig åtkomst för att svetsa det roterande stativet. För att nå målet 
ska svetsordning utredas genom att dela upp det roterande stativet och ta reda på hur det 
kan svetsas samman, här ska fördelar och nackdelar jämföras. Det ska även bestämmas var 
fogarna ska placeras och om det är möjligt att använda friktionsomrörningssvetsning på alla 
fogar. Till sist ska en fixtur konstrueras i CAD och om det är möjligt ska en svetsåtkomst-
simulering utföras i Robot Studio. 

Volvo Aero har ett tiotal standardiserade ledskenor till förfogande att utföra friktions-
omrörningssvetsning på, alltså ska ingen ny design tas fram på dessa. Ingen ny design 
kommer att tas fram vad gäller det roterande stativet, dimensioner kan möjligtvis ändras. 
Om det inte går att komma åt skenorna med friktionsomrörningssvetsning ersätts dessa 
med rundstänger för att undersöka åtkomsten. Provningen ska utföras i rumstemperatur 
utan förvärmning. I Robotsimuleringsprogrammet Robot Studio finns redan roboten 
ESAB ROSIO till förfogande. Modellen på det roterande stativet, som VAC har konstrue-
rat skall även användas i Robot Studio.  

Studien omfattar inte materialspecifika frågor och inte heller praktisk svetsning utan si-
mulering av åtkomst baserat på befintlig konstruktion. Studien skall välja bland ett urval av 
verktyg för produktutvecklingsprocessen. 
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2 Metod/Tillvägagångssätt 

Metoden vid ett examensarbete speglar det grundläggande tillvägagångssättet. I detta ex-
amensarbete har den problemlösande metoden valts, som syftar till att hitta en lösning till nå-
got problem som identifierats. Inom vetenskapsområden finns olika relevanta metoder att 
följa och en av dessa är aktionsforskning – en noggrant övervakad och dokumenterad studie 
av en aktivitet som syftar till att lösa ett problem [17]. Denna metod ansågs mest lämplig 
för ett tekniskt utvecklingsprojekt. Aktionsforskning sker i fyra steg 

 Planera - identifiera problemet och dess orsaker 

 Gör - föreslå och genomför förbättringar som löser problemet 

 Studera – kontrollera att de utförda åtgärderna lett till förbättring 

 Lär – om åtgärderna var lyckade ska den nya lösningen permanentas 

Utifrån vald metod ska det praktiska arbetet genomföras med urval av olika verktyg som 
är anpassade efter ämnesområde och situation. Där valdes datainsamling och modellering som 
verktyg i de första två punkterna, enligt [17].  

 Planera 2.1

För att identifiera problemet och dess orsaker utfördes en datainsamling genom litteratur-
sökning, observationer och intervjuer vilket gav ökad kunskap och djupare förståelse för 
StiRoLight-projektet och för det roterande stativets kravbild. Arbetet planerades i följande 
steg, som delvis överlappar varandra: 

 Roterande stativets uppbyggnad 

 Friktionsomrörningssvetsningens egenskaper och krav studeras 

 Grundläggande materialstudie Inconel 718  

 Robot ESAB ROSIO och åtkomstsimulering med Robot Studio 

 Fixturframtagning 

Observationer på PTC (Roboten ESAB ROSIO) och Volvo Aero (tillverkning av rote-
rande stativ) gav förståelse för fortsatt arbete. Muntliga intervjuer, samtal och möten med 
anställda på VAC och PTC bidrog till djupare kunskap och möjlighet att identifiera pro-
blemen och dess orsaker. Frågor som uppstod var: Hur fungerar friktionsomrörningssvetsning? 
Vad har roboten för dimensioner? Vad kräver materialet Inconel 718 av roboten? 

 Gör 2.2

Det roterande stativet kan svetsas ihop på olika sätt, därför gjordes en utredning av al-
ternativen för att säkert veta att roboten kom åt. Fixturen anpassades efter förslaget att 
svetsa ihop det roterande stativet. Vid framtagning av fixturen användes verktyg ur pro-
duktutvecklingsprocessen [19]; brainstorming, kravspecifikation, koncept screening och 
koncept scoring.  

Frågor som uppstod när kravspecifikationen skulle genomföras var: Vilka är de viktigaste 
kraven som fixturen skall uppfylla?  Finns det förutsättningar att fixturen kan bli flexibel? Kan stan-
dardkomponenter utnyttjas? [18]   
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För att kunna föreslå och genomföra förbättringar som ska lösa problemen användes 
modellering och integration med datorstöd som verktyg vid genomförandet. Syftet med att ta 
fram en modell på fixturen, var att kunna analysera åtkomsten för roboten på det roterande 
stativet och fixturen.  

 Studera 2.3

Olika förslag på att svetsa samman det roterande stativet presenteras i kap 8.1. Det för-
slagets som valdes blev förslag fyra och utefter detta har nio koncept tagits fram på fixturer. 
Koncepten på fixturerna modellerades i UG NX 6, som är ett Cad- program att konstruera 
3D modeller i och därefter exporterades de till Robot Studio. Robot Studio är ett robotsi-
muleringsprogram. Det finns färdiga modeller för roboten ESAB ROSIO [24] som har 
använts. Efter att märkt ut den tänkta svetsbanan simulerar programmet och ser om till-
räcklig åtkomst existerar. Handberäkningar på böjning av den yttre fixturen utfördes för att 
säkerställa att den klarade av kraften från roboten. 

 Lär  2.4

Under arbetets gång uppkommer nya utmaningar som ska övervinnas och ta lärdom av. 
Det är ett omfattande projekt och detta examensarbete är en del av det. Volvo Aero Cor-
poration ska arbeta vidare på projektet som är under ständig utveckling. Om Volvo Aero 
kommer att använda den fixtur som är framtagen återstår att se. Det kommer krävas en 
mer omfattande test- och certifieringsprocedur. Detta arbete ligger dock utanför examens-
arbetets ram.  
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3 Det roterande stativet 

Den detalj som studeras är det så kallade roterande stativet, se Figur 4. Den grå detaljen 

kallas innerring och den lila kallas ytterring. Ringen kan tänkas uppdelad i ett antal sektorer, 

kallade I-sektioner i det följande, se Figur 5, som i så fall skall sammanfogas med lämplig 

fogningsmetod – kanske FSW om det visar sig möjligt. 

 
Figur 4. Roterande Stativ; ytterring φ 1200 mm, innerring φ 800 mm. 

  

Figur 5. I-sektioner bestående av tre delar. Vänster visar delarna och höger visar delarna 
efter sammanfogning.  
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4 FSW – Friktionsomrörningssvetsning 

Friktionsomrörningssvetsning (Friction stir welding) hädanefter kallat FSW, är en 
svetsmetod utvecklad av Mr. Wayne Thomas [27] och patenterad i Storbritannien 1991 av 
The Welding Institute (TWI). FSW är en process som inte smälter materialet under sam-
mansvetsningen utan med en stor kraft och roterande verktyg rör ihop materialet. Verkty-
get rör sig med viss hastighet längs fogen. Vid svetsning med FSW tillsätts inget material 
vilket medför lägre vikt än sådana metoder som använder tillsatts material [5]. Det har visat 
sig att FSW metoden går att använda på olika former av svets bland annat överlappsfog 
och stumfog [7]. FSW används idag inom flygindustrin, fordonsindustrin, sjöfartsindustrin 
och järnvägsindustrin, huvudsakligen för aluminium. 

 Bakgrund till FSW 4.1

Den första tillämpningen av FSW var att byta ut verktyget på en fräsmaskin mot ett 
FSW verktyg som sedan utförde svetsen. Fräsmaskinerna valdes då de redan fanns tillgäng-
liga. Styvheten och kraften från dessa maskiner passade metoden [8].  

Vid användning av en industriell robot istället för maskin för att utföra FSW blir proces-
sen mer flexibel, mindre kostsam och snabbare [8]. Dessutom kan FSW roboten svetsa 
tredimensionella arbetsytor och kan därmed jämföras med andra tredimensionella svets-
processer för aluminium, bland annat gas-metallbågsvetsning (GMAW). 

Efter det första utvecklade FSW robotsystemet har det skett viktiga framsteg inom tek-
nologin som har gjort det möjligt att även göra viktiga förbättringar av FSW tekniken för 
roboten. Den största förbättringen är att ha utvecklat en robot som klarar av en last på 500 
kg, vilket är 2,5 gånger större last än tidigare [9]. ROSIO-roboten är dessutom försedd med 
kraftåterkoppling, som förbättrar dess styvhet [20]. 

 Processen 4.2

Processen FSW baseras på värmealstringen som uppkommer mellan ett roterande cy-
lindriskt verktyg [7], som består av en skuldra, en tapp (”probe”) och två arbetsstycken. 
Tappen kan integreras med skuldran eller vara separat om den behöver vara i ett annat 
material. Det är viktigt med rätt utformningen på skuldran och tappen för att få kvalitet på 
svetsen [6]. Tappens funktion är att generera värme och sätta materialet i rörelse. Skuldrans 
funktion är förutom att ge ytterligare friktion att hålla kvar materialet i svetsområdet så det 
inte sprids ut. 

Skuldrans yta träffar precis materialets yta utan att tränga igenom och på så sätt hettas 
materialet upp och blir mjukt av friktionsvärmen. Materialet behöver plasticeras, men det 
ska inte smälta. Därför räcker det att uppnå en temperatur på cirka 80 procent av smält-
temperaturen beroende på material [5]. När önskad temperatur anses vara uppnådd, startar 
en längsgående rörelse i framkant på verktyget. Rörelsen följer fogen med en viss lutning 
relativt materialets normalriktning i fogens längsriktning. Tappen på verktyget orsakar ett 
materialflöde på (advancing side) då den rör materialet i samma riktning som den tvärgå-
ende rörelsen mot (retreating side), se Figur 6. 
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Figur 6. Illustration av FSW-processen. Den roterande tappen är nedsänkt i materialet (i 
bilden ser den ut att ligga utanför fogen)  

Det blir en stark rörelse och en stark intensiv kraft mellan skuldran på verktyget och 
materialet som svetsas. Materialet är i solid-state tillstånd. Solid-state svetsning är en pro-
cess, som utan tillsatsmaterial sammanfogar material under smältpunkten [25].  När framfö-
ringen stoppar och verktyget fortsätter att rotera samtidigt som det drar sig tillbaka, skapas 
ett stopphål (se Figur 7) i svetsen som blir synligt. Stopphål ska undvikas i områden som 
utsätts för påkänningar, då det kan ge upphov till defekter [5]. Man måste se till att dessa 
stopphål hamnar där de inte utför risk för kritiska fel.  

 

Figur 7 Stopphål ”exit hole” efter avslutad svetsning.  

FSW processen sker i fyra steg, se Figur 8. Processen i fyra steg i framföringsriktning 

snett upp åt höger : 

1. Nedsänkning, genomträngning: Verktyget sänks ner tills skuldran har full kontakt med 

materialet och tappen tränger igenom materialet. Rotationshastigheten har fördefinierats 

och det är i den här fasen som det krävs störst kraft. 

advancing side 

retreating side 

exit hole 
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2. Kvardröjning: I den här fasen värms materialet upp och när materialet har plasticerats av-

slutas den. Detta kan gå väldigt fort med tunna material. 

3. Svetsning: När temperaturen når 60-80% av smälttemperaturen, förflyttar sig verktyget 

med en lutning och längsgående hastighet. 

4. Tillbakadragning: Stopphålet skapas i slutet av svetsen i och med att verktyget tas upp 

från materialet då det fortfarande roterar.[5] 

 

Figur 8. Processen i fyra steg i framföringsriktning snett upp åt höger enligt steg 4 

 Fördelar och problem med FSW 4.3

Det mest fördelaktiga med FSW är att det är en process som sker i fast fas, alltså 

svetsning sker under smältgränsen för de båda materialen. Detta gör det möjligt att svetsa 

två material med olika smälttemperaturer, vilket inte var möjligt tidigare. Andra fördelar 

med FSW framgår av Tabell 1, där även problem finns listade [5,6,27].  

Tabell 1. Fördelar och problem med FSW   

Fördelar Problem 

Inget material tillsätts- lägre totalvikt på kompo-
nenten än andra svetsmetoder 

Stora krafter måste anbringas vilket innebär att 
det behövs ett mothåll, som kan ta upp kraften. 

Hög kvalitet på svetsen Behöver kunna klämma fast arbetsstycket ordent-
ligt, resulterar oftast i att ta fram ett stöd 

Ingen efterbearbetning krävs normalt Bildas stopphål, även kallade ”exit hole” 

Låg ljudnivå Bristande kunskap om metoden hos konstruktö-
rer 

Bildas inget stänk eller splitter  

Går att svetsa underifrån, gravitationen påverkar 
inte i och med att inget material tillsätts  

 

Hög produktivitet  

Mindre deformation än med andra svetsmetoder  
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 Verktygsutformning  4.4

Verktygets utformning påverkar ett antal viktiga parametrar som ska kontrolleras vid 
FSW: Kraft, svetshastighet, rotationshastighet och vinkeln på verktyget [10] relativt arbets-
stycket, se Bilaga C:1. Med de här fyra parametrarna kan processen optimeras för att få ut 
bästa möjliga svetskvalitet. 

Verktyget är av specialintresse när det gäller friktionsomrörningssvetsning. Genom att 
optimera verktyget kan man fokusera på antingen större effektiv värmegenerering och/eller 
bättre brytning och blandning av ytans oxidlager, vilket framförallt gäller för aluminium. 
Uppnås dessa fördelar, leder det till att det går att svetsa med högre svetshastighet [6]. 

Det är användningsområdet som styr vilket material som verktyget behöver vara i för att 
utföra svetsen. Är det ett mjukt material som till exempel aluminium är härdat stål tillräck-
ligt hårt material att använda. Härdat stål gör det även möjligt att tillverka ett verktyg till låg 
kostnad. Vid svetsning av material med högre smältpunkt till exempel Titan och nickelbas-
legeringar krävs det starkare verktyg än härdat stål. För utformning på verktyg se patent 
[13]. Istället används då volframlegeringar eller polykristallin kubisk bornitride (PCBN) [5]. 
För att hålla ner kostnaderna på verktygen består endast tappen (probe) av PCBN och res-
terande av verktyget består av volfram. För ritning på framtaget PCBN verktyg se Bilaga J. 
Prater (2007) föreslog att använda diamantbelagd molybden till verktyget [7] som ska an-
vändas till dessa material. Diamantbelagd molybden minskar nötningen och den axiella 
kraften på materialet, vilket påverkar livslängden på verktyget. 

TWI (The Welding Institute) har utvecklat olika standardverktyg för FSW [6], som alla 
är av olika utformning. De har olika egenskaper och utseende beroende i vilket material, 
tjocklek och på vilket sätt de ska svetsa, se Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Standardverktyg utvecklade av TWI.  

För att skapa bättre materialflöde och motverka defekter i svetsen kan skuldran och 
tappen utformas med gängor (spiralform) se Figur 10. På detta sätt flödar materialet in mot 
mitten och det blir en jämn svets utan defekter. 
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Figur 10. Skuldran och tappen utformade med gängor.  
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5 Några materialegenskaper hos Inconel 718 

Då ROSIO-roboten hittills endast utfört FSW på aluminium finns det mycket information 
om hur aluminium beter sig. Tester har även genomförts på stål med lovande resultat, dock har 
dessa skett via maskin istället för med en robot [11]. Ett av materialen som VAC använder sig 
av i sina komponenter är materialet Inconel 718. 

Inconel 718 är en superlegering bestående av nickel och krom men även betydande mängder 
av niob, järn och molybden tillsammans med mindre mängder av aluminium och titan, se Tabell 
2. Superlegeringen har goda hållfasthetsegenskaper och kombinerar detta med högt korros-
ionsmotstånd, vilket gör materialet lämpligt för tillverkning av flygmotorkomponenter. Superle-
geringen behåller sin styrka över ett brett temperaturintervall se Tabell 3. Inconel 718 används 
främst vid tillverkning av gasturbiner, raketmotorer, rymdfarkoster, kärnreaktorer, pumpar och 
verktyg[14]. 

 

Tabell 2. Några egenskaper hos Inconel 718 [14] 

 Kemisk sammansättning [%] 

Nickel 50,00-55,00 

Krom 17,00-21,00 

Järn Balanserad 

Niob 4,75-5,50 

Molybden 2,80-3,30 

Titan 0,65-1,15 

Aluminium 0,2-0,8 

Övriga material 

Kol, Kobolt, Silikon, Fosfor, Koppar, 
Mangan, Järn, Sulfat och Bor 

Resterande procent 

Övriga data 

Densitet g/cm3  (lb/in3) 

glödgat 

glödgat och härdat 

 

8,19  (0,296) 

8,22  (0,297) 

Smälttemperatur 1260-1336 ˚C 
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Tabell 3. Elasticitetmodulens temperaturberoende för Inconel 718 

 

Inconel 718 har utmärkt korrosionsmotstånd och det är sammansättningen av legeringen 
som uppfyller detta motstånd. Nickel bidrar med motstånd mot korrosion, krom tillför en för-
måga att motstå angrepp av oxiderande ämnen och molybden är känt för att bidra med resisten-
sen. När Inconel värms upp måste man noga kontrollera att materialet upphettas vid korrekt 
temperatur. Bränslen som används vid uppvärmning måste ha låg svavelhalt och legeringen 
måste även vara helt fri från all olja, färg och fett om den bearbetas via en ugn. Legeringen kan 
lätt bearbetas, men hänsyn måste tas till lämpliga verktygsmaterial, design, hastigheter och kyl-
medel för att klara av att hantera materialets styrka [14]. Utvecklingsarbetet med legeringen In-
conel 718 sker till stor del av att hitta den rätta värmebehandlingen för att uppnå optimala 
materialegenskaper.  

VAC har i dagsläget tagit fram ett plant prov i Inconel 718 se Bilaga G, detta är det första 
steget där VAC ska testa att svetsa med FSW.  

 

 

Tempera-
ture   [˚ C] 

Young´s  

modulus [GPa] 

Torsions  

Modul [GPa] 

Poissons Ratio 

38 199   77 0,291 

316 184   72 0,272 

649 163 63 0,283 

982 120 45 0,341 
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6 Robot ESAB Rosio TM 

I detta projekt användes roboten ESAB Rosio TM (se Figur 11), som ESAB levererat och 
som är en del av projektet StiRoLight [8]. Roboten är speciellt anpassad för aluminium och tes-
ter av roboten har tidigare utförts på olika serier av aluminium, som AA6xxx - AA5xxx (an-
vänds inom bilindustrin) och AA2xxx-AA7xxx (används inom flygindustrin) se t.ex. [5,12]. 

Roboten är placerad på PTC och systemet bygger på en ESAB ROSIO robot från ABB. Ro-
boten når ett spann på över 2,5 meter,(se Bilaga A) och är uppbyggd av fem stycken axlar (en 
sexaxlig robot där sista axeln tagits bort). Då robotsystemet har förmågan att utföra svetsar på 
en tredimensionell arbetsyta ökar möjligheterna för nya FSW tillämpningar i mer komplexa 
strukturer. 

Systemet innehåller ett integrerat svetshuvud vilket medför ökad stabilitet se Bilaga B. Spin-
deln på roboten har en kapacitet på 4500varv/min och 30 Nm [8]. Hastigheten och vridmo-
mentet gör att den klarar av en hög tvärgående hastighet och kan svetsa upp till 7mm tjock 
aluminium. 

 

Figur 11 Roboten ESAB ROSIO  

På grund av de krafter (upp till 13kN) som verkar av roboten har det införts kraftstyrning 
med hjälp av en kraftsensor [9]. Vid svetsning avviker alltid svetsverktyget en aning från sin 
programmerade position på grund av robotens bristande styvhet. Det är framförallt kontaktytan 
(z-led) som drabbas då den tar upp den största kraften, men även i de andra riktningarna kan 
det bli påverkan [6]. För att kompensera detta är roboten utrustad med en kraftsensor, vilken 
möjliggör att roboten istället för att nå önskad z-position strävar efter önskad kontaktkraft. Då 
kraftsensorn har en hög noggrannhet kan kontaktkraften styras. Systemet medför bättre svets-
kvalitet [5] än utan kraftåterkoppling [20]. 

Det förekommer andra robotiserade lösningar, t.ex. med KUKA-robot, se [26]. 
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7 Metod för framtagning av fixtur 

Det finns olika metoder och redskap att använda för att ta fram en ny produkt på marknaden 
[19]. Ett sätt är att följa produktutvecklingsprocessen. En typisk produktutvecklingsprocess 
innefattar sex stycken faser. Planering, konceptutveckling, system-nivå design, detaljerad design, 
test/förfining och produktion. I dessa faser finns det verktyg och hjälpmedel att använda för att 
få fram resultat. Fas två, konceptutveckling, är en start- stopp process som innehåller att antal 
aktiviteter för att ta fram en produkt. Dessa är att identifiera kundernas behov, sätta målspecifi-
kationer, generera koncept, konceptval, koncepttest och att sätta slutspecifikationer. För att 
minska koncepten till antalet och för att kunna välja ut en fixtur har ”koncept screening” och 
”koncept scoring” använts som redskap. Dessa visade sig lämpliga. Stegen i dessa två metoder 
följer en sex-stegs process som leder till konceptvalet.  

De sex stegen är:  

1. Förbered en matris över koncepten mot ställda krav. 

2. Värdesätt koncepten. 

3. Ranka koncepten. 

4. Kombinera och förbättra koncepten. 

5. Välj ett eller flera av koncepten. 

6. Reflektera över resultatet och processen. 

Underlag till matrisen är en kravspecifikation på fixturen, se Bilaga D. För att ta fram fixturkon-
cepten har också metoder i [18] använts. 

 Koncept screening 7.1

Koncept screening är baserad på en metod utvecklad av Stuart Pugh på 1980-talet [19]. För 
att förbereda en valmatris gäller det att hitta de kriterier som gör att produkten går att värdesätta 
gentemot ett referens koncept.  Genom att värdesätta koncepten ,+ ”bättre än”, 0 ”samma 
som”  eller – ”sämre än”, kan övriga koncept rankas efter att ha summerat ihop antal plus och 
minus, för att på ett överbegripligt sett se vilka koncept som skiljer sig från grundkonceptet. 
När stegen är avklarade kan koncepten kombineras och förbättras genom att ställa sig följande 
två frågor; finns det något koncept som är nedgraderat på grund av en dålig egenskap? finns det två koncept 
som kan kombineras genom att behålla deras fördelar? Efter att slutligen valt ett koncept ska detta re-
flekteras över, samt att deltagarna ska vara nöjda över det resultat som fåtts fram. 

 Koncept scoring 7.2

Till skillnad från ”koncept screening” fås det i ”koncept scoring” ett ökat antal sätt att klassi-
ficera problemen på. Genom att bryta ner kriterierna i mer specifika beskrivningar är det enklare 
att kunna skilja konkurrerande koncept åt. När koncepten ska värdesättas används det istället en 
betygskala på 1-5 där ett står för ”mycket sämre än grundkonceptet” och femman för ”mycket 
bättre än grundkonceptet”, vilket medför en mer exakt bedömning än tidigare. Varje kriterium 
ska även ha ett viktvärde för hur angeläget det är att just det specifika kriteriet uppfylls. Viktkri-
terierna, delas upp med sammanlagda summan ett.  Efter att varje koncept fått sin slutgiltiga 
poäng (se Bilaga F:1)kan de rankas därefter, för att vid steg fyra se om det finns möjligheter till 
att kombinera eller att förbättra koncepten. När det slutliga konceptet ska väljas ska det inte 
bara bedömas av högsta poäng efter första bedömningen, utan det ska även utföras en nog-
grannare analys så att rätt värden hamnat på dem olika kriterierna. Till sist ska resultatet och 
processen reflekteras över så att det valda konceptet uppfyller kraven som ställdes från början.   
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 Fixturframtagning 7.3

Institutet för verkstadsteknisk forskning (SWEREA IVF), beskriver tre olika sätt vid fram-
tagning av fixturer i [18]. 

Ett hierarkiskt arbetssätt: Först konstrueras en prototyp av fixturen som är grunden för 
verktygskonstruktionen. Enligt order tillverkar verktygskonstruktion den slutliga fixturen som 
sedan testkörs i robotstationen. Det här arbetssättet är kostsamt då fixturen oftast behöver 
skickas tillbaka till verktygskonstruktion för ändringar. Det är oftast dåligt teamarbete mellan 
fixturtillverkare och robotpersonal. 

En decentraliserad modell: För att minimera ändringar av fixturen arbetar robotoperatö-
ren och hantverkare mycket nära varandra och tillsammans tar de fram en svetsfixtur. De tar till 
exempel fram området som begränsar robotens åtkomlighet redan i fixturunderlaget. 

Integration med datorstöd: Samtidigt som svetsobjektet konstrueras i CAD (Computer 
Aidid Design) är det möjligt, att tillverka fixturen. I tidigt skede kan produktionsteknik, verk-
tygs- och produktkonstruktörer integreras för att konstruera svetsobjektet och fixturen, som 
sedan används för robotiserad produktion. I dagens läge går det att visualisera robotens rörelser 
för att se så att fixturen inte är i vägen för roboten. 

För att hantera att kostnaderna inte ökar avsevärt vid framtagning av en fixtur, bör ett antal 

frågeställningar studeras enligt [18], exempelvis 

 Hur ska fixturen med svetsobjektet placeras för att roboten ska nå alla fogar? 

 Utnyttjas standardkomponenter? 

 Finns det förutsättningar att fixturen kan bli flexibel? 

 Hur ska detaljen orienteras och fixeras i fixturen? 

 Är fixturen säker och ger god arbetsmiljö? 

 Ska fixturen delas upp för häftsvetsning och färdigsvetsning? 

 Idéer från befintliga fixturer 7.4

En intern undersökning av fixturer har gjorts på VAC för att få idéer och inspiration till 
konceptgenereringen. Den interna undersökningen innebar besök i verkstaden och intervjuer 
med anställda på VAC. Områden som granskades var material, utformning, montering och de-
taljer. Volvo Aero använder sig av olika svetsmetoder när det gäller att svetsa sina komponenter 
idag. De vanligaste är lasersvetsning, TIG-svetsning och plasmasvetsning [16]. Fixturerna består 
oftast av en basplatta, som fixerar och positionerar detaljen[15]. Fixturen består av ett centrerat 
stöd som används genom att spänna eller skruva fast komponenterna vid svetsning. De kan se 
olika ut beroende till vad de ska användas för typ av svetsning och till vilken detalj. Annat som 
används på VAC är fixturer placerade på ställningar. Ställningarna underlättar för komma åt då 
svetsen ska utföras. Detta gav inspiration för att kunna arbeta vidare. Några varianter på fixtu-
rer, som VAC använder, presenteras nedan. 
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Figur 12 Basplatta och fixtur att centrera detaljen på [1]  

 

Figur 13Fixturställning att placera detaljen på [1] 



Åtkomststudie för robotiserad svetsning av flygmotordetalj 

19 

 

8 Design/konstruktion/simulering av fixturlösning 

Nio konceptförslag på fixturframtagning presenteras och som bakgrund diskuteras lämpliga 

svetsordningar.   

 Sammansvetsning av det roterande stativet 8.1

Att svetsa samman roterande stativet kan ske på olika sätt. För att utreda dessa alternativ och 
komma fram till det mest lämpliga för att roboten ska komma åt att utföra svetsen, har det varit 
viktigt att förstå hur VAC gör idag vid svetsning av stativ.  

Det roterande stativet består av elva I-sektioner och varje sektion är i tre stycken delar, se Fi-
gur 14. Det blir ett moment i sig att svetsa samman I-sektionen innan svetsning av hela det ro-
terande stativet sker. Beroende på om stativet i motorn roterar eller inte ställs olika krav på svet-
sen. Ett roterande stativ behöver uppfylla andra krav på hållfasthet än vad de icke roterande 
stativen behöver göra. Detta eftersom rotationen ger upphov till en snabbare spricktillväxt. På 
grund av detta krävs det defektfria svetsar på det roterande stativet.   

 

Figur 14. Sammansvetsad I-sektion  

Efter intervjuer, besök och samtal med anställda på VAC undersöks följande fyra alternativ 
att svetsa samman det roterande stativet. Simuleringsresultat visas i kap 9.2. 

Förslag ett är att svetsa ihop alla delar som innerringen och ytterringen består av (vänstra 

delen i Figur 15 )och till sist svetsa på skenan (högra delen i Figur 16) mellan dessa.  

Figur 15. Sammansvetsad inner- och ytterring  Figur 16 Skenan som ska svetsas på i 
mellan inner-och ytterring. 

  

överdel 

underdel 
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Förslag två är att tillverka innerringen och ytterringen i två hela detaljer och därefter svetsa 

på skenorna, detta innebär att ringarna svetsas inte samman av mindre delar. 

Förslag tre är att svetsa ihop skenan med dess överdel, och sedan svetsas dessa mot 

ytterringen från insidan, se Figur 17. Därefter svetsas även innerringen från insidan, se Figur 18.   

Figur 17. Svetsad skena med ytterring           Figur 18. Stativet är sammansvetsat 

Förslag fyra är att svetsa ihop skenan, överdel och underdel till en I-sektion med en annan 

typ av svets till exempel TIG- svets innan svetsning av innerring (se Figur 19) och sedan 

ytterring sker från utsidan, se Figur 20. 

       

Figur 19. Sammansvetsad I-sektion,        Figur 20. Hela stativet är sammansvetsat 

      som även bildar innerringen.   

 Konceptförslag fixturer 8.2

De framtagna koncepten består av en fixtur i två delar, en inre och en yttre. Den inre fixtu-
ren ger stöd vid svetsning av innerringen och den yttre fixturen ger stöd då ytterringen ska svet-
sas. Alla fixturer är fixerade och positionerade på en basplatta som är framtagen för det rote-
rande stativet. De nio koncepten på fixturer är framtagna och anpassade enligt förslag fyra för 
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att svetsa samman det roterande stativet, eftersom det visade sig mest lovande vid simulerings-
studien.   

 

8.2.1 Koncept A 

Den inre fixturen består av elva stycken tårtbitar som framförallt ger stöd vid svetsning av 
innerringen. Den yttre fixturen fungerar som ett mothåll mellan skenorna då ytterringen svetsas 
samman, för fler bilder se Bilaga H:1. Den yttre fixturen monteras manuellt efter att innerringen 
har svetsats ihop och den länkas samman med den inre fixturen, se Figur 21. 

8.2.2 Koncept B 

Fixturen är uppdelad i tre delar. En inre fixtur med elva stolpar se Figur 22, ett lock och ett 
yttre mothåll. Konceptet är framtaget med hänsyn tagen till flänsen som sitter på innerringen. 
Tanken med uppdelningen är att efter svetsning ska det gå att lyfta av locket på fixturen och 
sedan lyfta upp det roterande stativet. Den yttre fixturen är mothåll vid svetsning av ytterringen. 
Mothållet monteras manuellt mellan skenorna, för fler bilder se Bilaga I:1. Det roterande stati-
vet vilar på en förhöjd basplatta. se Figur 23. 

  Figur 22. Koncept B utan lock.            Figur 23. Koncept B med lock och mothåll. 

8.2.3 Koncept C  

Den inre fixturen består av en cylinder med utskurna bitar för att bli lättare till vikten och 
därmed lättare att manövrera och positionera fixturen mot basplattan, för fler bilder se Bilaga 
H:3. Den yttre fixturen är ett mothåll vid svetsning av ytterringen och det följer stativets form, 
se Figur 24. 

Figur 21. Koncept A 
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Figur 24. Koncept C 

8.2.4 Koncept D  

Det här konceptet har en inre fixtur som består av elva stöd med armar, som fungerar som 
mothåll vid svetsning av den inre ringen på det roterande stativet, se Figur 25. Fokus var den 
inre fixturen i detta koncept, inget yttre mothåll togs fram för detta koncept. Det roterande sta-
tivet vilar på stöd, för fler bilder se Bilaga H:4. 

 

Figur 25. Koncept D 

8.2.5 Koncept E 

 I det här konceptet består den inre fixturen av en arm med ett mothåll som kan förflyttas 
mellan varje del som ska svetsas, se Figur 26. Det här gör fixturen flexibel och konstruktionen 
blir inte lika tung som för de andra koncepten. Då ytterringen ska svetsas håller stöd från utsi-
dan dessa på plats.  
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Figur 26. Koncept E 

8.2.6 Koncept F 

Idén bygger på att ha en fixtur som är stabil, flexibel och genomförbar. Den inre fixturen är 
en cylinder som är uppdelad i tre delar i och med att den är anpassad för det roterande stativet 
med flänsar, se Figur 27-28. Vid svetsning av ytterringen monteras mothållet manuellt mellan 
skenorna. Mothållet i detta koncept är speciellt i och med att det följer strukturens och skenor-
nas form från två håll. Den är anpassad till skenorna som har en lutning på 15 grader.    

   

Figur 27. Koncept F med lock. Figur 28. Koncept F utan lock. 

8.2.7 Koncept G 

Vid svetsning av koncept G stöttas innerringen av en inre fixtur som är en cylinder. När de 
yttre delarna svetsas stöttar ett mothåll som inte är lika tjockt som vid de andra koncepten se 
Figur 29. Tjockleken på mothållet är fem centimeter, för fler bilder på konceptet se Bilaga H:5. 
Det visade sig vara minsta tjockleken som det gjordes handberäkningar på för att få deformat-
ion vid böjning se handberäkningar kap 8.2. 
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Figur 29. Koncept G 

8.2.8 Koncept H 

Den inre fixturen består av en tårtbit som stöttar vid svetsning av innerringen, den går att ro-
tera för att det ska vara möjligt att stötta alla svetsar. Den yttre fixturen fungerar som ett flexi-
belt stöd då det går att flytta det mellan varje del som ska svetsas, se Figur 30. När alla svetsar är 
gjorda på det roterande stativet och den yttre fixturen är bortagen, kan stativet lätt gå att få av 
från fixturen. 

 

Figur 30. Koncept H 

8.2.9 Kombinerat Koncept B och F 

Det här konceptet består av en cylinder med ett genomborrat hål för att göra konstruktionen 
lättare till vikten och för att positionera fixturen mot basplattan.  Basplattans diameter följer 
stativets mått på ytterringen och är upphöjd för att öka åtkomsten för roboten vid svetsning se 
figur 31. Mothållet fungerar på samma sätt som i Koncept F, se Figur 32. För fler bilder på 
koncept B,F se Bilaga H:6. 
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Figur 31. Fixtur och två I-sektioner                  Figur 32. Mothållet 

 



Åtkomststudie för robotiserad svetsning av flygmotordetalj 

26 

 

9 Datainsamling/mätningar 

En jämförelse mellan kostnader för att svetsa med FSW i aluminium och Inconel718/stål 
A36 har genomförts, där kostnaden/meter redovisas se kostnadskalkylen i Tabell 4. . Dessutom 
har handberäkningar utförts på hur mothållet böjer sig vid svetsning (se Figur 33).  

 Kostnadskalkyl 9.1

Tabell 1. Kostnadskalkyl 

Column1 Column2 

FSW 
på aluminium   

Svetslängd 340 x 33 = 11220 mm 

Svetshastighet 3000 mm/min 

Svetstid 11220/3000 = 3,74 min 

Häftning totaltid 8 h = 480 min 

Flytta mothåll 3 min x 10 = 30 min 

Verktygs livslängd 1000 m 

Verktygs material stål 

Verktygskostnad ca 1000:- sek/st 

Verktygskostnad/meter 1000/1000 = 1:- sek/m 

Total tid 513,74 min = ca 8,5 h 

  Column1 Column2 

FSW på Inconel 
718, stål A36   

Svetslängd 340 x 33 = 11220 mm 

Svetshastighet ± 300 mm/min 

Svetstid 11220/300 = 37,4 min 

Häftning totaltid 8 h = 480 min 

Flytta mothåll 3 x 10 min = 30 min 

Verktygs livslängd 80 m i A36 stål 

Verktygs material PCBN 

Verktygskostnad ca 20000:- sek/st 

Verktygskostnad/meter ca 20000/80 = 250:- sek/m 

Total tid 547 min = ca 9 h 

 

     Det som påverkar kostnadskalkylen, vid jämförelse mellan aluminium och Inconel 718, är att 
svetstiden tar 30 minuter längre för att svetsa Inconel 718. Dessutom krävs ett PCBN verktyg 
vid svetsning av Inconel 718 vilket påverkar kostnaden vid jämförelse med aluminium. 

Uppgifterna är hämtade från [23, 25]  
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 Handberäkningar på böjning av mothållet 9.2

B=bredd [mm] 

H=höjd [mm] 

I=Yttröghetsmoment [   ] 

      = Böjning [mm] 

F= Kraft [kN] 

L=Längd [mm] 

E= Elasticitetsmodul [     ]  

 

Beräkningar utförda enligt [21, 22] 

 

   Figur 33. Mothåll med dimensioner 

  
    

  
                                                           

   
    

   
                                                                         

                                 

 

  
    

  
                                                      

   
    

   
                                                                                               

                                                                                                

 

Då mothållets höjd är 50 mm blir böjningen 1,62 mm vilket är för mycket. För att följa hela 
uträkningen se Bilaga L. 
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10 Resultat 

Resultat av koncept screening, koncept scoring, det valda konceptet på fixtur, 

robotsimuleringar, förslag på hur skenan kan svetsas på stativet samt hur verktygsvalet påverkar 

presenteras nedan.  

 Koncept screening och scoring 10.1

Koncepten värdesattes gentemot referenskonceptet, koncept C. Resultatet av koncept scre-
ening blev att arbeta vidare med koncept C och G, samt att kombinera koncept B och F, se 
Bilaga E. Koncept B och F kombinerades för att uppfylla kraven på den yttre fixturen och åt-
komsten för roboten. 

Genomförd koncept scoring gav att koncept BF fick högst poäng, se Bilaga F. Då konceptet 
också hade högst poäng i de högst prioriterade kriterierna; åtkomst, design och mothåll valdes 
konceptet för vidareutveckling. Nedan redovisas det slutgiltiga konceptet efter ytterligare ut-
veckling, se Figur 34. 

 Figur 34 Slutgiltiga konceptet på fixturen – de gråa delarna. Det roterande stativet är placerat 
på fixturen.  
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Det slutgiltiga konceptet består av en basplatta, en inre- och en yttre fixtur och ett stöd (se 
Figur 35), som det roterande stativet vilar på vid svetsning.  I-sektionerna monteras var för sig 
mot den inre fixturen och mot stödet. Stödet som den yttre ringen vilar på är till för att roboten 
ska kunna utföra svetsen på ytterringen på det roterande stativet. 

    
Figur 35. Det slutgiltiga fixturkonceptet 

 

Den yttre fixturen fungerar som mothåll då svetsarna på ytterringen ska utföras. Mothållet 
följer formen på stativet (se Figur 36) och det kan regleras med hjälp av mekaniska don. 

 

Figur 36. Mothållet som följer stativets form. 

 Robotsimuleringar 10.2

Simuleringar genomfördes i robot studio för att se om något av de fyra förslagen på att 
svetsa ihop det roterande stativet skulle fungera. Förslag ett och två föll snabbt på att åtkomlig-
heten var begränsad. Roboten har ingen möjlighet att komma åt i utrymmet mellan skenorna 
och att svetsa skenorna på stativet, se Figur 37.  
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Figur 37. Åtkomligheten mellan skenorna är begränsad 

Det visade sig att roboten inte heller kommer åt att svetsa ihop det roterande stativet enligt 
förslag tre eftersom den inte kommer in mellan skenorna då den ska utföra svetsen på ytterring-
en, se Figur 38. 

 

Figur 38. Roboten kommer inte åt från insidan. 
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Simuleringen som gjordes i robot studio med befintligt verktyg 1 (se tabell 6 i kap 9.3) svet-
sades enligt förslag fyra. Det visade att roboten inte kom åt på det roterande stativet med elva 
stycken skenor. Nya simuleringar gjordes med ett längre verktyg 2, roboten saknade tillräcklig 
åtkomst. Ett förslag som genomfördes var att minska antalet skenor till tio stycken, vilket ökar 
vinkeln mellan skenorna med 3,27 grader och motsvarar ca 25 mm vid minsta avstånd mellan I-
sektionerna, se Figur 39. Simuleringarna visade att roboten kolliderade med I-sektionerna, men 
detta problem kunde åtgärdas genom att flytta svetsbanan, se Figur 40. För fler bilder på under-
sökning av åtkomst med roboten se Bilaga I. 

Figur 39. Svetsning av två I-sektioner.            Figur 40. En förskjutning på 3,28 grader. 

Resultatet av simuleringarna sammanfattas i tabellen nedan. 

 

 

Tabell 5. För- och nackdelar med de föreslagna svetsordningarna beroende på åtkomst 

Förslag  Fördelar Nackdelar 

Ett Fungerar bra med dagens svetsme-

toder 

Åtkomligheten för roboten, går inte att 

svetsa skenan med FSW 

Två Få delar att svetsa, gör så på VAC 

idag med vissa stativ 

Åtkomligheten för roboten, behöver kyla 

eller värma en av ringarna för att de ska 

passa varandra. 

Tre Kom inte åt med roboten Går inte att svetsa skenan med FSW 

Fyra Åtkomligheten för roboten Många svetsar att utföra, skenan kan inte 

svetsas med FSW 
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 Verktygets betydelse för åtkomst 10.3

Robotens storlek är svår att ändra på, medan verktygets utformning kan förändras för att 

uppnå tillräcklig åtkomst för att utföra svetsen. Några förslag redovisas i Tabell 6. Nummer 1 

och 2 finns på PTC och nummer 3 utvärderas av Volvo Aero. Nummer 4 är ett förslag, som 

klarar 11 skenor, medan övriga kräver färre antal. 

Tabell 6. Modifieringar beroende på verktygsval   

Verktygs nummer 1 2 3 4 

Längd på verktyget [mm] 95 125 93,1 160 

Material Stål Stål PCBN PCBN 

Diameter på skuldran [mm] 25 25 36,8 36,8 

Antalet möjliga skenor 9 10 9 11 

Förskjutning av svetsbana 0 25 0 0 

Förskjutnings vinkel på skenor-
na[°] 7,28 3,28 7,28 0 

      

 Skenan på det roterande stativet 10.4

För att svetsa skenan med FSW på det roterande stativet krävs det ett mothåll inuti skenan 
för att den inte ska deformeras. Då skenan endast är 2 mm i plåttjocklek och har en kurvatur i 
form av en droppe kommer inte mothållet att kunna avlägsnas efter svetsning.  Då ingen möjlig 
lösning tagits fram på mothåll blev resultatet att skenan inte går att svetsa med FSW i nuläget.  

Två förslag på idéer för att svetsa skenan med FSW presenteras nedan.  

Det första förslaget är att ha två bitar material som formas till skenans form och FSW svetsen 
sker längs med kanterna. Lösningen innebär att det inte krävs ett mothåll inuti skenan., då svet-
sarna sker på plant material och inte på själva droppformen se Figur 41.  
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Figur 41. Svetsförslag ett 

Det andra förslaget är att forma skenan i ett stycke och utföra endast en FSW svets, se Figur 42-
43. Det krävs inget mothåll inuti skenan vid det här förslaget heller.  

  

Figur 42. Svetsförslag två 

 

 
Figur 43. Svetsförslag två sedd ovanifrån 

 



Åtkomststudie för robotiserad svetsning av flygmotordetalj 

34 

 

11 Analys/diskussion 

De fyra förslagen på alternativen att svetsa samman det roterande stativet som presenteras 
tidigare i arbetet är framtagna med tanke på åtkomligheten för roboten. Det finns flera sätt att 
svetsa ihop roterande stativ, men utredningen gjordes på dessa fyra förslag. Det finns antagligen 
ännu fler sätt att svetsa samman det roterande stativet, men dessa fyra förslag blev en avgräns-
ning för oss. 

Vid framtagningen av fixturen låg störst fokus kring två områden. Det första var åtkomsten, 
så att inte fixturen var i vägen för roboten vid svetsning. För det andra skulle designen på fixtu-
ren hållas så enkel som möjligt. Då ingen hänsyn behöver tas till de två flänsarna som sitter på 
innerringen blev det utvecklade kombinerade konceptet det slutgiltiga. Flänsarna kommer att 
svetsas på i efterhand. De anställda på VAC har fått säga sin åsikt och tycker att det slutgiltiga 
konceptet är en bra grund att stå på för vidare arbete med projektet.  

I Jämförelse med fixturer på VAC idag, som används vid befintliga svetsmetoder behöver 
fixturen vara betydligt stabilare. Därför är de framtagna koncepten överdimensionerade för att 
med säkerhet klara av kraften från roboten vid svetsning.  

För att kunna applicera metoden robotiserad FSW på materialet Inconel 718 kommer det 
ställas högre krav på prestanda än på nuvarande robot. På Inconel 718 kommer det krävas en 
kraft (downforce) på över 50kN [11] och roboten klarar i dagsläget 13kN[5]. Det finns lite olika 
lösningar för att kunna hantera detta problem. Antingen får en ny robot som behärskar kraften 
tas fram eller ett nytt verktyg. Framtagning av verktyg för att kunna utföra tester på Inconel 718 
och höglegerade stål är under ständig utveckling [11]. Verktyg 3 kräver dock en högre rotat-
ionshastighet av roboten, upp mot 10000 varv/min om det ska klara av att svetsa i Inconel 718 
[11]. Genom att tillföra en växellåda eller att byta ut hållaren(spindeln) på den befintliga roboten 
ESAB ROSIO skulle rotationshastigheten kunna ökas från 3000 till 10000 varv/min.   

Om de elva skenorna ska kunna svetsas på stativet med befintlig robot och med avseende på 
åtkomsten, behövs ett önskvärt längre verktyg i materialet (PCBN) tas fram.  En hypotes är att 
ju längre verktyget är desto mer känsligt är det mot vibrationer och blir därmed mer ostabilt. 

VAC använder sig av TIG- häftning innan svetsning av stativen. Det är användbart för att få 
stabilitet i detaljen och det fungerar även som stöd vid svetsning. Metoden är tänkt att användas 
innan svetsning av det roterande stativet. Ingen fördjupning inom området före och efterbear-
betning av det roterande stativet har genomförts. Verktyget och hållaren kommer att behövas 
kylas ner under svetsning med FSW på Inconel 718. Dessutom behöver strukturen vara täckt av 
en skyddsgas innan svetsning och även placeras i en skyddszon vid svetsning på grund av säker-
hetsskäl.  

För att VAC ska kunna använda sig av svetsmetoden FSW måste problemen med stopphå-
len (exithole) lösas. Då komponenterna är till flygmotorer får inte stopphål förekomma. En 
möjlig lösning på det här problemet är att använda sig av ett verktyg där tappen automatiskt 
drar sig tillbaka in i skuldran, vilket sker i slutet av svetsen innan verktyget tas upp från materi-
alet [5]. En annan lösning är att använda sig av överflödigt material som kapas bort efter svets-
ningen och därmed även tar bort stopphålet. Det skulle vara ett alternativ men det är också en 
kostnadsfråga då det blir material förluster. 

Beroende på verktyg och robotens prestanda kan kraften för att utföra FSW reduceras. Det 
ställer i sin tur olika krav på dimensionerna på mothållet. Därför har handberäkningar utförts på 
ett brett intervall, från 6-50kN. Dimensionerna på fixturen kan också komma att ändras utifall 
problemen med exithole ska lösas genom tillagt material.  
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Då det roterande stativet ska användas i en framtida flygmotor inträffar fortfarande föränd-
ringar vad gäller antalet skenor. Därför är resultatet av att kunna svetsa stativet med tio skenor 
eller färre användbart för VAC. 



Åtkomststudie för robotiserad svetsning av flygmotordetalj 

36 

 

12 Slutsatser och framtida arbete 

Målet med studien var att bekräfta om metoden friktionsomrörningssvetsning, med robot 
ESAB ROSIO, hade tillräcklig åtkomst för att svetsa det roterande stativet. Syftet med exa-
mensarbetet var att ta reda på om det går att applicera fogningsmetoden robotiserad friktions-
omrörningssvetsning på det roterande stativet. Med vald svetsordning har flera konceptförslag 
tagits fram på fixturer med hjälp av beskrivna tillvägagångssätt. Arbetet koncentrerades med 
avseende på åtkomsten, så därför har ett flertal åtkomstsimuleringar genomförts i Robot Studio 
med goda resultat. Det finns förslag till fortsatt arbete inom projektet, som presenteras nedan: 

 

 Skenan ska gå att svetsa med FSW. Behöver konstruera ett mothåll eller hitta alter-

nativ att svetsa skenan på annat sätt. 

 Fixturen går att vidareutveckla då fokus varit på åtkomst. Hänsyn är tagen kring en-

kelhet, så utveckling kan ske på detaljnivå. 

 Kostnader för tillverkning av fixturen behöver noggrant analyseras och dokumente-

ras. PCBN verktyg är kostsamma i jämförelse med verktyg i stål så mer exakta kost-

nadskalkyler bör därför genomföras.  

 FEM beräkningar på fixturen bör genomföras för att optimera konstruktionen på 

fixturen då den i nuläget är överdimensionerad.  

 Utveckla handberäkningar på mothållet  
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A. Dimensioner och räckvidd för Roboten ESAB ROS-
IO  
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Mått på Roboten ESAB ROSIO 
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Parametrar som påverkar FSW 

 

Tabell 4.1 Parametrar, Teknisk data och Effekt [10] 

Parametrar Teknisk data, Effekt 

Rotationshastighet (rpm) Max 3000 varv/min 

Max kraft (down force) 13 kN, Friktionsvärme och brytning av 
oxidlager 

Svetshasighet >1000 mm/varv, Utseende på svets 

Lutningen på verktyget Utseende på svets 

Vridmoment 44Nm 
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Kravspecifikation 

 

 Fixturen ska inte vara i vägen för roboten vid svetsning. 

 Fixturen ska klara kraften från roboten 

 Enkel design på fixturen 

 Fixturen ska vara säker, ingen risk att skada sig på den 

 Fixturen ska vara flexibel 

 Fixturen ska vara stabil och hållbar 

 Anpassad till basplatta 

 Gå att positionera från basplattan 

 Ska inte gå att positionera fixturen fel 

  Enkel fastspänning 

  Utnyttja standardkomponenter 

  Fixturen får inte bli för stor och klumpig 

  Gå att spänna fast så snabbt som möjligt 

  Tillverkningskostnad 
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Koncept Screening 

 

Val av kriterier 
Koncept 
A Koncept B 

Koncept 
C 

Koncept 
D 

Koncept 
E Koncept F 

Koncept 
G 

Koncept 
H 

Åtkomst + + 0 0 - 0 0 + 

Design 0 - 0 - - - - - 

Mothåll  - 0 0 0 0 + + 0 

Stabil och 
hållbar 0 - 0 - - + - 0 

Operationstid - - 0 0 - - - 0 

Flexibel 0 + 0 0 + + + 0 

Summa + 1 2 0 0 1 3 2 1 

Summa 0 3 1 6 4 1 1 1 4 

Summa - 2 3 0 2 4 2 3 1 

Poäng -1 -1 0 -2 -3 1 -1 0 

Ranking           1     

Fortsättning?   Kombinera Ja     Kombinera Ja   
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Koncept Scoring 

 

    BF C G 

    Kombinerat Referens Koncept  

Valda Krite-
rier 

Vikt pro-
cent Ranking Poäng Ranking Poäng Ranking Poäng 

Åtkomst 40% 5 2 3 1,2 3 1,2 

Design 25% 4 1 3 0,75 4 1 

Mothåll 15% 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

Stabilitet 10% 4 0,4 3 0,4 3 0,3 

Operationstid 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Flexibel 5% 3 0,15 3 0,15 4 0,2 

Total poäng     4,3   3,1   3,15 
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Plant prov i Inconel 718 
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Koncept A 
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Koncept B 

 

 

 

 

 



Bilaga H 

Bilaga H:3 

 

 

Koncept C 
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Koncept D 
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Koncept F 
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Koncept G 
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Kombinerat Koncept B och F 
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Svetsning av inner- och ytterring 
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Ritning på nytt PCBN verktyg 
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Handberäkningar på mothållet vid böjning 

 

 

Kraft 
F[kN] 

Läng
dL [mm] 

Elastisi-
tetsmodul 
E 

[N/   ] 

Bredd, 
b 

[mm] 

Höjd, 
h 
[mm] 

Yttröghetsmo-
ment I  

[   ] 

Böj-
ning 

 [mm] 

50             180 142 42949320      

25 340 215000 180 142 42949320 0,035 

6 340 215000 180 142 42949320 0,0085 

50 340 215000 180 50 1875000 1,62 

25 340 215000 180 50 1875000 0,812 

6 340 215000 180 50 1875000 0,19 


