SttiRoLigght – Robo
otiseraad friktions‐
om
mrörn
ningsssvetsn
ning fför lätttviktssdesiggn

Förffattare: Annna-Karin Chrristiansson, Högskolan Väst, 46186 TROLLH
HÄTTAN
Marrs 2012
Delpprogram Håållbar Produuktionsteknikk

Inn
nehåll
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Sammanffattning ............................................................................................................. 3
Bakgrund
d ........................................................................................................................ 4
2..1.

Korta projektfaktaa ............................................................................................................. 5

2..2.

Partneers ............................................................................................................................. 5

Syfte .................................................................................................................................. 5
3..1.

Vetennskapliga syftten ......................................................................................................... 5

3..2.

Industtriella syften.............................................................................................................. 5

Genomförrande ................................................................................................................ 6
4..1.

Forsknningsorganissation ..................................................................................................... 6

4..2.

Projekktorganisation ........................................................................................................... 6

4..3.

Metodd ................................................................................................................................ 6

4..4.

Demoonstratorer.................................................................................................................. 7

Resultat ............................................................................................................................ 8
5..1.

FFI-m
mål ............................................................................................................................. 8

5..2.

Övriga mål ........................................................................................................................ 9

Spridningg och publiccering ............................................................................................ 9
6..1.

Kunskkaps- och ressultatspridninng ....................................................................................... 9

6..2.

Listninng av större Workshops ........................................................................................... 9

6..3.

Vetennskapliga resuultat ..................................................................................................... 10

6..4.

Industtriella resultaat .......................................................................................................... 13

Slutsatserr och fortsaatt forskning................................................................................ 13
Deltagand
de parter occh kontaktp
personer ................................................................... 14

Kortt om FFI
FFI är ett sam
marbete melllan staten ooch fordonssindustrin om
o att gemeensamt finaansiera
forskknings-, innnovations- och
o utveckllingsaktiviteeter med fookus på om
mrådena Klim
mat &
Miljjö samt Säkkerhet. Satsnningen inneebär verksam
mhet för ca 1 miljard kr
k per år varav de
offentliga medlen utgör hällften.
m Energi & m
miljö, Forddons- och traafiksäkerhett, ForFör närvarande finns fem delprogram
mer på
donssutveckling, Hållbar produktionnsteknik occh Transpoorteffektiviteet. Läs m
www
w.vinnova.se/ffii
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1. Samma
S
anfattn
ning
StiR
RoLight-projjektet har iidentifierat och löst foorskningsfråågor som röör robotiseriing av
frikttionsomrörnningssvetsniing (Friction Stir Wellding, FSW
W) och som
m är relevannta för
svennsk fordonsiindustri. Drrivkrafterna har framförr allt varit tvvå: dels passsar FSW uttmärkt
för att foga lätttviktsmaterial som aluuminium, occh dels är kkunskap och erfarenheeter av
robootisering stoor i fordonsbbranschen. Ett
E lättare fo
fordon kräveer mindre m
mängd bränssle och
orsaakar därmedd mindre milljöförstöringg. Vid FSW
W förs ett roterande verkktyg mot fogglinjen
medd viss kraft, varvid frikttionsvärmenn orsakar maaterialet att mjukna ochh materialenn blandas ihop utan att
a smälta. FSW ger kkontinuerliga fogar till skillnad m
mot gängse punktp
moment ochh minskar därmed
d
svettsning. Konttinuerliga foogar minskaar behovet aav tätningsm
tid och
o kostnad i produktioonen. En robbot är synnerligen lämpplig för fognning av bildeetaljer,
efterrsom i stortt sett alla foogar utförs längs kröktta ytor. Vidd FSW skalll stora kraftter anbrinngas på ett roterande
r
veerktyg, varfför det tillgäängliga robootsystemet är
ä bestyckad med
krafftsensor ochh kraftåterkooppling för att erhålla öönskad krafft. När desssa skall utfööras av
en roobot uppkom
mmer speciiella problem
m, som är reelaterade till att robotenns konstrukttion är
relattivt vek. Deenna vekhet orsakar bannavvikelse från
f
nomineell robotbanna, och avvikkelsen
varieerar beroennde på var i arbetsområådet kraftenn anbringas. Projektet hhar inköpt ooch installlerat ett dem
monstratorsyystem, ROS
SIO, där merrparten av pprojektets föörsök utförtts. Demonnstratorn finnns hos Högskolan Vääst (HV) påå Produktionstekniskt C
Centrum (P
PTC) i
Trolllhättan, ochh har använnts vid ett stort
s
antal ddemonstratiioner inom projektet ooch för
allm
mänheten.
Forsskningsinsattserna har fo
fokuserat påå banavvikellsen och huur man autom
matiskt kan korrigeraa för den. Ettt viktigt ressultat för attt kunna styraa processenn är därför deen grundlägggande
försttåelse som uppnåtts föör hur avvikkelsen berorr av robotenns kinematikk och av krraftpåverkkan i olika rriktningar. Den
D temperaaturhöjning som processsen medförr har också visats
spela stor roll för
f fogens kvalitet.
k
Bliir materialeet varmare kkommer verrktyget att ssjunka
djuppare (med saamma anbriingade kraftt) och därmeed blir inte fogen
f
nominnell. Projekktet har
utövver aluminiuum också sttuderat FSW
W av nickellbaslegeringgar, som krääver större kkrafter
och mer noggraann parameetertrimning för att kunnna utföras med robot. Inledande försök
har därför utförrts på ESAB
B i Laxå, däär det finns maskiner soom kan utfööra FSW m
med beTC klarar. Inledande föörsök med nnickeltydliigt större krrafter än vaad demonstrratorn på PT
basffogning i demonstratornn har varit lyyckosammaa.
Projektorganisaationen har varit effekttiv med aktiivt deltagannde av samttliga parter vvarannan vecka för aatt undvika och undannröja uppkom
mna probleem. Styrgrupppen har fööljt utveckklingen och kunnat bevvaka att de sställda forskkningsfrågorrna besvaraddes samt taggit upp
nya frågeställniingar. Det inndustriella intresset harr varit stort och
o kunskappen om proccessen
och dess begrännsningar harr väsentligt ökat både hhos forskarnna och indusstrin, och enn gedigen grund har laagts för att iinföra dennna miljövänliga process för produkttion av lättaare och
med miljöväänligare forddon. Projekttet har rönt stort internnationellt inttresse och fö
förvändärm
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tas kkunna leda till att svennsk fordonsindustri blirr ledande innom denna nya produkktionsteknnik. För attt i större oomfattning kkunna utnyyttja fördelaarna med rrobotiserad FSWfognning i fordoonsindustrin krävs nya konstruktioonslösningarr, och sådanna har initiaalt studeraats och tagitts hänsyn tilll i projektett. Projektet har identifiierat ett antaal frågeställnningar
som
m återstår att lösa till fullt kommersiiellt ”busineess case” för robotiseraad FSW.
Projektet har prresenterats vvid ett antall konferenseer, t.ex. det ledande FSW-symposiiet och
en vvetenskapligg artikel meed peer review-förfarannde är acceppterad för ppublicering. En licenttiatuppsats färdigställs och skall offentligt ppresenteras och diskuteeras senare under
våreen 2012.
Orsaaken till dett stora internnationella inntresset för projektet ärr att det idagg bara finnss några
få föörsöksanlägggningar förr robotiseradd FSW i väärlden, och iingen annann har lyckatts lösa
probblemen medd robotens vekhet.
v
En trolig förkllaring kan vvara att det finns få foorskargruppper som haar kompetenns i både pprocess- ochh automatioonslösningarr. När dessaa vekhetsproblem haar lösts förväntas robotiiserad FSW
W medföra både kostnaddsbesparingar och
h gjort sittt bästa för att det
kvallitetshöjninggar i fordonnsindustrin. StiRoLightt-projektet har
skall kunna bli verklighet iinom en öveerskådlig fraamtid genom
m att lösa enn del probleem och
att iddentifiera åtterstående fforskningsfrågor.
Partter: Saab Auutomobile (pprojektledarre fram till kkonkurs), AB Volvo, ESAB Enginneering
AB, Högskolann Väst (projektledare efter konkurs), Lunds uuniversitet (ddoktorandinnskrivningg) och Innovvatum Teknikpark.

2. Bakgru
B
und
Projektet har innitierats av fordonsindu
f
ustriella intreessen av att använda avv den lovandde och
relattiva nya foggningsteknikken friktionnsomrörninggssvetsning (FSW) för att foga lätttviktskonsstruktioner. Saab Automobile kom
m i kontakt med ESAB
B’s robotiserrade FSW-ssystem
och ville underssöka möjliggheterna till införandet i sin produkktion och väände sig till HögsV) för stöd i att undersöka detta. Ävven AB Vollvo har visatt intresse occh mer
kolaan Väst (HV
speccifikt vill Voolvo Aero undersöka
u
oom man kann använda FSW för foggning i fabriikation
av fflygmotordeetaljer. I bådda fallen föörväntades een robotiseraad lösning lovande förr såväl
åtkoomst som attt utföra 3-diimensionella fogar medd hög kvaliteet.
FSW
W-tekniken kkräver att ettt roterande verktyg anbbringas mott en foglinjee och genom
m friktionssvärme mjukknar materiialet som bllandas med hjälp av veerktygets rootation. Teknnikens
två stora fördellar gentemoot mer tradittionell svetssning är dels att fogenn blir kontinnuerlig
(till skillnad moot punktsveetsningen) och dels att m
materialet iinte smälter (till skillnaad mot
moment
smäältsvetsning)). En kontinnuerlig fog medför att man slipperr ifrån extraa tätningsm
och det faktum
m att materiaalet aldrig sm
mälter innebbär att mann slipper denn kvarstående deform
mation som uuppkommerr vid smältssvetsning. Man
M undvikeer dessutom de begränsnningar
som
m har att görra med smäältsvetsningeens beroendde av tyngddkraftens pååverkan på ssmälta
dropppar, eftersoom kraften kan anbringgas i princiip i alla rikttningar i roobotens arbeetsområdee.
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2 Korta p
2.1.
projektfaktta
Total bud
dget

13.160.0
000 SEK

Projektpeeriod

2009‐01‐‐12 (beslut 2009‐07‐08) till
t 2011‐12‐3
31 (ändrat till 2012‐
03‐31 beeroende på det sena beslu
utet)

Bidrag fråån Vinnova

6.330.00
00 SEK (49% av total bud
dget)

Vinnova Dnr
D

2009‐009
968

Projektledare

Tommy C
Christensen, Saab Autom
mobile
Ersatt avv Anna‐Karin Christiansson (HV) vid Saaabs konkurss

Forskare

Jeroen D
De Backer, Gunnar
G
Bolm
msjö, Torbjörrn Ilar, Annaa‐Karin
Christian
nsson

2 Partneers
2.2.
Partterna represeenterar tre hhuvudintresssen:




IIndustriella sslutanvändaree: Saab Autoomobile (projjektledare) occh AB Volvoo
I
Industriella
m
maskinleveraatörer: ESAB
B Engineerinng AB och A
ABB, den sennare endast ssom rep
presentant
i sstyrgrupp
A
Akademi
ochh kunskapsspridning: Höögskolan Vääst (HV), Luunds universiitet och Innoovatum
T
Teknikpark.

3. Syfte
S
Projektet har haaft både veteenskapliga ooch industriiella syften:
3 Vetensskapliga syfften
3.1.
De aakademiska målen sattees vid projekktstart till



Finna lösninggar på de kraaft- och positionsproblem
F
m som är relatterade till robbotens vekhett
S
Skapa
kunskkap om begrännsningar för industriella tillämpninga
t
ar



E
Examinera
enn teknologie licentiat

3 Industrriella syften
3.2.
n
De iindustriella målen sattes vid projekktstart till




IIntroducera F
FSW i fordonnsindustrin
U
Underlätta
föör framtagninng av lättare fordon genoom nya mateerialkombinattioner och koontinue
erliga
fogar
S
Sprida
FSW--kunskap på vväg mot induustriellt mogeen tillverkninngsprocess
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4. Genom
G
mförand
de
4 Forskn
4.1.
ningsorganiisation
En ddoktorandtjäänst utlystess, och blandd åtta sökannde antogs Jeroen De B
Backer som ddoktorandd vid Lunds Universitett med Prof G
Gunnar Bolm
msjö som huuvudhandledare. Lokall handledaare var initiaalt Dr Torbjörn Ilar ochh vid hans fl
flytt till Luleeå tekniska uuniversitet ttog Dr
Annna-Karin Chhristiansson hans plats. Under det sista
s
året haar Prof Bolm
msjö varit heltidsh
ansttälld som proofessor vid Högskolan Väst och haar deltagit mer
m aktivt i pprojektet.
4 Projek
4.2.
ktorganisatiion
Projektet har leetts på ett efffektivt sätt av projektleedaren Tom
mmy Christeensen, Saab Automobbile AB, meed projektmöten varannnan vecka föör teknologiiöverföring och tekniskka diskusssioner med parterna. V
Vid Saabs koonkurs i sluttet av projeektet tog HV
V över rolleen som
projektledare. E
En styrgruppp sammansaatt av projekktets parter ooch ABB leeddes av Proof Lars
Pejrryd, Innovattum, och ideentifierade behov av attt fortsätta ansträngnin
a
ngar i ett nytt projekt med utökatt antal indusstripartners.
4 Metod
4.3.
Projektet planerrades och ggenomfördess i ett antal arbetspakett enligt Figuur 1. Arbetssmöten
varaannan veckaa har varit m
metoden för effektiv inteeraktion mellan arbetsppaketen.

Figur 1. Övversikt över projektets aarbetspaket.. Logotyp an
nger arbetsp
paketsansvarr.
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4 Demon
4.4.
nstratorer
Det beslutades tidigt i projektet att tvåå olika demoonstratorer skulle
s
tas frram för att visa
v på
de inndustriella möjligheterrna med robbotiserad FS
SW: en för bilplåtsfognning i alum
minium
och en för fabriicering av fllygmotordellar i nickelbbaslegering.
Denn första dem
monstratorn byggdes i ssamverkan m
med Saab A
Automobile, se Figur 2.
2 Motorhhuven skullee invändigt fförses med ffyra förstyvvningar: en fför krocksäkkerhet, en föör gasfjädeern som hålller huven ööppen och tvvå för gångjärnen. I daggens produkktion nitas dde fast,
menn man förvänntar att såvääl tidsåtgång som vikt skulle minsska medan styrkan
s
skullle öka
medd FSW i stäället. Stora aluminiumb
a
m kopia på m
motorlock frästess med en geeometri som
huvssplåten ochh fungerade som mothååll under prrocessen. H
Högkvalitativva FSW-foggar erhölls, och tids/kkostandsvinst har utförtts. Inom proojektet har eett examensaarbete utförtts med
m bör göraas på dessa förstyvninggar för att fullt
f
ut
försllag på vilkaa omkonstruuktioner som
utnyyttja FSW-pprocessens fördelar occh därmed få ytterligaare kostnadssbesparingar. Demonnstratorn harr visat på deen stora betyydelsen som
m en effektivv fixtureringg har på resuultatet,
vilkeet måste upppmärksamm
mas vid införande i prodduktion.

Figur 2. FSW
W-processen
n genomförd
d på Saab-deemonstratorrn.

Denn andra dem
monstratorn stöddes huvvudsakligenn av AB Voolvo med avvsikt att vissa förmåggan att svetssa höghållfa
fasta 3D-struukturer medd robotsysteemet. Det äär stumfogaar i en
flygmotordetalj i en nickelbaslegeringg som skall svetsas,
s
ochh för detta krävs
k
en stabbil fixturerring och ettt betydligt hårdare verrktyg än deet som anväänts för alum
minium. Fixturen
togss i fram i sluutskedet av projektet, och
o på grundd av att det nnya verktygget kom felllevererat har
h de skarppa försöken inte hunnit utföras. Inlledande testter har i ställlet utförts i dessa
mateerial på ESA
AB i Laxå med
m god foggkvalitet, occh med trim
mning av parrametrar förvväntas
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de kkunna ge gooda resultat oockså med rrobotsystem
met. En fixtuur har desiggnats för att kunna
ge tiillräckligt sttöd mot undderlaget och för att kunnna ge åtkom
mst åt verktyyget, se Figuur 3.

Figur 3. Fixtu
ur för demon
nstration av FSW i högh
hållfast mateerial.

5. Resulta
R
at
Denn utveckladee teknologinn är av storr betydelse för all induustri med innriktning moot lättviktskonstruktiooner, inte ennbart fordonnsindustrin. Robotiserinngen av FSW
W förväntass ta en
allt sstörre andell av fogninggsuppgifternna i både sm
må och stora serier.
Speccifika leveraanser framggår av nästa avsnitt.
5 FFI-måål
5.1.
Projektet bidrarr till FFI-måålen på fleraa sätt:









Möjliggör läättviktsdesignn => lägre energiförbrukkning genom
M
m ökad använndning av lätttviktsm
material
i forrdon
B
Bidrar
till miiljövänlig prooduktion (jäm
mfört med traaditionell sveetsning) => iinga tillsatsm
material
o nästan inngen kvarståeende deformaation
och
Möjliggör annvändning avv simuleringgsbaserad prooduktion gennom virtuellaa verktyg =>
M
> färre
p
praktiska
förrsök (trial andd error) och kkortare tid i bberedningsskkedet
I
Introducerar
en ny produkktionsmetod => förväntass ge ökad konnkurrensförddel
H
Höjer
kunskaapsnivån om
m en ny prodduktionsmetood => kunskaapsbaserad pproduktion kaan förs
siggå
i Sverigge
Gör konstrukktörer medveetna om en nny produktionsmetod => omkonstrukktioner förvänntas ge
G
b
bättre
prestannda och därm
med ökad konnkurrensfördeel
G
Genomföran
de av industriella demoonstratorer => löser induustriellt relevvanta probleem och
s
skapar
intresse i branscheen
D
Demonstrato
or finns nu påå PTC => m
möjliggör och stöder komm
mande forsknnings- och utveckli
ingsprojekt
i ett nationelltt och internaationellt persppektiv
8

5 Övrigaa mål
5.2.





En licentiatuuppsats är skrriven med proojektresultat =>
E
T kandidaatuppsatser äär skrivna med vikt lagdd på demonstratorerna =>
Två
> industriell direkt
n
nytta,
värdefu
full erfarenheet i studenternnas produktioonstekniska utbildning,
u
ggod samverkaan mell högskolaan och näringgslivet
lan
K
Kunskapsspr
ridning genom olika infoormation kannaler och delltagande i Svvetskommisssionens
F
FSW-grupp
= spridningg till flera braanscher, speciellt med aluuminiumkompponenter
=>

6. Spridn
S
ning och
h publiiceringg
6 Kunskaps- och reesultatsprid
6.1.
dning
Dem
monstratorn på HV ochh den neutraala mötesareenan Innovaatum teknikppark och PT
TC har
varitt en viktig faktor för att visa proocessens mööjligheter fför en vidarre krets. Ettt antal
workkshops har genomförtss med svennska och intternationellaa gäster, occh ett antal regelbunddna öppna sseminarier hhar hållits påå PTC. Allaa har rönt stoort intresse och fungeraat som
föräändringspådrrivare – speeciellt har dessa identtifierat fleraa nya forsknningsfrågorr kring
den robotiseradde lösningenn men ocksåå kring mateerial- och verktygsfråg
v
gor, som intee varit
adreesserade i prrojektet. Tilllsammans sskulle dessaa frågor tillssammans m
med konstrukktionsföräändringar i iindustrin ledda till ökadd användninng av lättvikktsmaterial – inte bara i vägforddon. Inte miinst SKB (S
Svensk Kärnnbränslehanntering) är aangelägen oom att höja FSWkom
mpetensen i landet.
l
6 Listnin
6.2.
ng av störree Workshop
ps
Vårren 2009: ettt antal projeektinterna w
workshops föör att definiera demonstratorerna
Dec 2010: enn 2-dagars workshop med deltaagare från Tyskland (HZG), B
Belgien
(Cennaero), Sverrige (HV, S
Sandvik, Luunds universsitet, AB Voolvo, SAPA
A, ESAB, Innnovatum)). Workshoppen hade fookus på konkkreta FSW-ttillämpninggar i transportindustrin och
o på
att ppresentera den senaste tekniken
t
inoom området..
Juni 2011: Enndagsseminaarium med svenska ddeltagare (A
ABB, Sandvvik, Volvo Cars,
ESA
AB, Innovattum, Volvoo Trucks, V
Volvo Aeroo, Swerea/K
Kimab, HV)). Deltagarnna var
myccket intresseerade av att fortsätta arbbeta tillsamm
mans och uttveckla fråggeställningarrna till
att också
o
omfattta verktygs- och materrialfrågor. E
En grupp vaaldes att verrka för en föörnyad
projektansökan med högree teknologim
mognad inom
m robotiserad FSW som
m mål för ssvensk
prodducerande inndustri.
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6 Vetensskapliga ressultat
6.3.
Projektet har iddentifierat beegränsningaar hos robotssystemet förr att utföra F
FSW, och en strategi har presentterats för attt överbryggaa flertalet avv begränsninngarna:








Det har noteerats att tem
D
mperaturen i materialet hhöjs vid svettsning, och vvid komplexxa geom
metrier
då fooglinjerna koommer att paassera nära vvarandra påvverkar denna temperaturhhöjning
f
fogkvaliteten
n, eftersom verktyget då ssjunker längrre ner i det upppmjukade m
materialet. Deetta ber på att sam
ror
mma kraft annbringas, efteersom processsen är kraftsstyrd. En yttrre temperatuurregler
ring
föreslås som lösningg.
D stora proocesskrafternna orsakar attt robotbanann avviker frrån nominelll bana och ddärmed
De
o
också
verktyygsbanan. Deessa banavvikkelser har iniitialt visat sigg ge defekt rrotsida. Fleraa metod har underrsökts och deet visar sig attt man kan undvika
der
u
banavvvikelse utann att användaa extern sensorer uutan endast dden informatiion som kan uutläsas ur deen inbyggda kkraftsensorn.. Metona
d är oberoeende av roboottyp och fungerar i hela rrobotens arbeetsområde.
den
I ett begränsat arbetsomrråde kring rooboten kan m
man uppnå beetydligt högrre processkraafter än
v specifikaationen anger – upp till tre
vad
t gånger. D
Det innebär attt man i det oområdet kann uppnå
t
tillräcklig
neeråtriktad kraaft för att svvetsa högtem
mperaturlegeringar, som eexempelvis rrostfritt
s
stål.
S
Spindelmoto
rn är inte tilllräckligt krafftfull i nuvarrande konfiguuration för attt svetsa högtemper
raturlegering
gar, men med en modifiierad växellååda blir mom
mentet tillräcckligt för attt klara
d
dessa
legerinngar.

De mest
m betydaande vetenskapliga resuultaten som
m identifieratts i StiRoLiight-projekttet kan
illusstreras i form
m av blocksschemat i Fiigur 4. De grönt
g
inramaade funktionnerna visar reglerr
funkktionen för att klara baankompenseering. De m
med rött inraamade funkktionerna viisar på
vad som krävs för att tempperaturkomp
mpensera vidd komplexa geometrier. Om båda funktmenteras åstaadkoms helaautomatiseraad svetsningg.
ioneerna implem

Figgur 4. Blockd
diagram öveer robotiseraad FSW som
m del av en helautomatis
h
sk produktioon. De
ggrönt och röttt inramade funktionern
na är utvidggningar för att
a erhålla ök
kad flexibiliitet.

De bbeskriva arbbetena har publicerats i olika samm
manhang. Dooktoranden Jeroen De Backer
B
har deltagit i fllera konfereenser och prresenterat prrojektet ochh dess fram
msteg. Någraa komm i närtid:
mer att äga rum
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Friction Stirr Welding”:: Presented paper
“A llocal modell for onlinee path correections in F
at th
he Friction Stir Weldin
ng & Proceessing Confference (FS
SWP 2010) in Lille, Fr
France,
February 2010: – Appendiix 1
Dettta papper skkrevs i sam
mverkan medd Dr Mikaeel Soron (ESAB – försste författaree) och
beskkrev en förssta ansats tiill bankomppensering avv robotiseraad FSW. M
Man hade iakttagit
robootens avvikeelse mot noominell banna beroendee på de högga processkrrafterna. Paapperet
föreslår en moddell som kann kompenseera för dennaa avvikelse i ett begrännsat arbetsom
mråde.
Moddellen baserras på sambband som upppmätts melllan uppmättta sidokraftter och avviikelser
uppm
mätta i mikkroskop i effterhand på svetsfogen.. Mikael Sooron, Jeroenn De Backerr (presenttatör) och Toorbjörn Ilar deltog i konnferensen, och
o pappereet rönte stortt intresse.
Welding wiith Robot foor Light Weeight Vehiclle Design”:: Presented paper
“Friiction Stir W
at th
he FSW sym
mposium i L
Lübeck, Gerrmany, Mayy 2010 – App
ppendix 2
FSW
W-symposiet genomförrs vartannaat år och aanses vara den mest betydande FSWkonfferensen med de viktiigaste FSW
W-forskarna närvarandee, inklusive Wayne Thhomas,
uppffinnaren occh patentäggaren av F
FSW-teknikken. Papperret presentterar StiRooLightprojektet och dde milstolpaar som skalll lösas för aatt kunna innföra robotiiserad FSW
W i fordonssindustrin, sspeciellt meed avseendee på robotiseeringen. Pappperet valdees som en ”conferencce highlight” och preseenterades soom sådant aav Mikael Soron.
S
Jeroeen De Backer och
Annna-Karin Chhristianssonn deltog occkså. Sympposiet avsluutades medd studiebesök på
HZG
G’s anläggnning i Geestaacht (Tyskland). HZG är en av de ledande forrskningsorgganisationeerna inom F
FSW, och dderas intresse i StiRoLigght-projekteet resulteradde i att de deltog i
den workshop vvi anordnadde senare unnder året och visade staarkt intressee för fortsattt samV och industtriparterna.
verkkan med HV
R
Fricction Stir W
Welding of Thin Autom
motive
“Surface Quallity and Strrength in Robotic
minium Allloys”: Preseented paperr at the Swedish Produ
uction Symp
mposium - SPS11,
S
Alum
Mayy 2011: – A
Appendix 3
Dettta papper prresenterades vid det svvenska prodduktionssym
mposiet i Luund av Jerooen De
Backker. Det behandlar sveetskvalitet och
o visuellt utseende påå fogar utföörda i alumiiniumplåt avsedd för fordon. Deet beskriver processens robusthet ggenom att sttudera hur llite fogenss draghållfaasthet påverkkas av varieerande proccessparametrrar. Utseenddefrågan är viktig
om ffogarna skaall appliceraas på högklaassade ”class-A”-utvänddiga ytor påå en bil. Denn mättes m
med ytfinheetsmätning ooch ett resulltat är att deen befintligaa fixtureringgen och verrktyget
inte duger för ddessa tilläm
mpningar. Papperet föreeslår en enkkel metod för
f operatörren att
bedööma svetskvvaliteten genom avsyniing som alternativ till dyrbara förstörande prrovmetodeer.
Aerospace Materials conferencee (Aeromatt 2011) in Long
Pressented papeer at the A
Beach, USA, May
M 2011: ““Investigatiion of Tech
hniques for Online Path Compen
nsation
Robotic Fricction Stir Welding”
W
–A
Appendix 4
in R
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Aeroomat-konferrensen i Lonng Beach, USA,
U
var fräämst ägnad åt nya mateerial för flyggindustrinn, och en seession var ””Welding annd Joining T
Technologiees and Metthods”. Jerooen De
Backker presenteerade ett paapper med ttvå olika säätt att mäta banavvikelsse och en strategi
för att
a i realtid kompenserra för den. D
Dessutom lyyftes robotiseringens konsekvense
k
er upp.
Föreedraget röntte stort intreesse, t.ex. av
a Embraer,, Brasiliens ledande flyygplanstillvverkare
och framståendde inom FSW
W med deddicerade masskiner. De vvisade starkkt intresse fö
för den
flexiibilitet som robotiseringg innebär.
mpensation
n Methods ffor Robotic Friction Sttir Weldingg”: Ac“Invvestigation of Path Com
ceptted for publlication in JJournal “In
ndustrial Roobot”: –APP
PENDIX 5
Dennna tidskrifttsartikel sam
mmanfattar allt arbete som gjortss på bankom
mpensering sedan
projektstarten. Artikeln
A
vissar på utveccklingen frånn en lokal m
modell överr krafternas inverkan på verktygeets position till en sensoorbaserad bankompenseringsmetodd i robotenss totala
arbeetsområde, ooch visar påå ökad försttåelse för innverkan av processkraffterna i olikka riktninggar. Den stöörsta nyheteen i artikelnn ligger på sstudier av sidokrafter, vilket för ddediceradee maskiner iinte har studderats i störrre utsträckniing eftersom
m de är styvva utan avvikkelser.
Artikeln presennterar en metod för baankompenseering i hela robotens aarbetsområde med
m fogföljning i mer tradditionell svettsning.
liknaande funktioonalitet som
F
Stirr Welding in
n Automotivve Applicattions”:
“Proocess Requiirements foor Robotic Friction
Projject report w
which is plaanned to be further devveloped intoo a model fo
for predictivve control of the roboot and weld qquality, andd subsequen
nt publicatioon:
Dettta papper vidareutveck
v
klar SPS-koonferensens bidrag avseende robusthet och vvisuellt
utseende av foggen.
pportunitiess for lightw
weight vehiccle design bby using roobotic frictioon stir weldding”:
“Opp
Willl be presentted at the JJoining in C
Car Body En
Engineering Conferencce, Bad Nau
uheim,
Germ
many- Apriil 2012
Ett aabstract har accepteratss och valts ut
u som ”proggram highliight” för att inleda en tiimmes
interraktiv diskuussion om innförandet avv FSW i forddonsindustriin och med speciellt fokkus på
robootisering förr att kunna tillverka läättare bilar på kortare tid. Alla sttora biltillvverkare
deltaar i denna kkonferens, t.ex. BMW, A
Audi, Merccedes, och ddet blir intressant att följ
lja diskusssionerna.
hree-dimenssional Frictiion Stir Weelding of Inconel 718 u
using the ES
SAB Rosio FSW“Th
roboot”: Abstracct accepted at the Tren
nds in Weldiing Confereence- June 22012.
Pappperet presennterar de förrsta resultatten av att fooga nickelbaaslegeringarr med robottiserad
FSW
W med förvärmning förr att kunna minska erfo
forderliga prrocesskrafteer och spinddelmomennt. Ett nytt bbacking-matterial, som förbättrar svvetsens rotssida, kommeer att presennteras.
Det är så vitt vi vet världsppremiär för ddenna typ avv robotiseraad FSW-tilläämpning.
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“Inffluence of R
Roll Angle on Processs Forces an
nd Lap Join
nt Strength in Roboticc Friction Stir Weldin
ng”: Abstraact acceptedd at the FSW
W Symposiu
um 2012- M
May 2012.
Dettta papper beeskriver hurr en ny processparameeter påverkaar svetsresulltatet. Det äär vanligt att snedställa verktygett en aning fför att ge m
mer tryck på materialet bakom
b
verkktygets
spetts. Papperet beskriver ett försök attt snedställa verktyget i sidled för att
a kompenseera för
den asymmetri som processsen utveckklar. Sådan snedställninng kan konvventionella FSWmaskiner inte åstadkommaa, men det gåår bra med een robot. Föörsöken visaar på en marrginell
man där intee alltid
inveerkan på foggens styrka,, vilket är gynnsamt för 3D-fogar, eftersom m
kan hålla verktyyget i samm
ma vinkel moot gentemott foglinjen.
Welding”: M
Movie showiing and sum
mmarizing results froom the
“Roobotic Fricttion Stir W
projject, Februaary 2012.
Film
men visar ressultat från S
StiRoLight-pprojektet occh kan ses påå YouTube på
http://www.youutube.com/w
watch?v=euO
O-LIkew8o (3:38, HD
D kvalitet). Dessutom
m kan
fleraa filmklipp ses
s på följannde länkar (alla
(
i HD kvvalitet):
http://www.youutube.com/w
watch?v=zR
RuX7V6Heikk (1:10),
http://www.youutube.com/w
watch?v=Z-D
DexeG8W770 (1:42),
http://www.youutube.com/w
watch?v=oS1JsBlbKbc (3:15)
6 Industrriella resulttat
6.4.
Delttagande partter har lärt oom processeens fördelar:





ESAB hhar fått värdeefull erfarenhhet från anvvändning av deras robotiiserade systeem och
dess begrränsningar, och
o är intressserade av föreeslagna lösniingar.
FSWSlutanväändaren Saabb Automobille har visat stort intressse för den robotiserade
r
fogningeen av bilkomp
mponenter, speeciellt av de förstärkninggar av motorhhuv, som proojektets
ena dem
monstrator utvvecklat metod för. Ett exxamensarbetee på kandidattnivå är utföört med
handlednning av Jeroeen De Backeer, titel: ”Förrbättring av kkarosskonstruuktion som m
möjliggörs av F
Friction Stir W
Welding”, see Appendix 66. Det faktum
m att företageet försatts i kkonkurs
fråntar innte projektdeeltagarna desssa viktiga erffarenheter.
Slutanväändaren Volvvo Aero har ffått erfarenheeter av fixturrkrav för att F
FSW-foga saamman
nickelbasslegeringar i stumfogskoonfiguration. Även här har ett exameensarbete på kandidatnivå uutförts handllett av Jeroenn De Backer med titeln ”Åtkomststuudie för robootiserad
svetsningg av flygmotordetalj”, se Appendix 7..

7. Slutsat
S
tser och
h fortsatt forsskning
Projektet har röönt stort intrresse, inte bara
b
från proojektets partter utan ockkså från natiionella
V på PTC har
h starkt biddragit till deetta.
och internationeella aktörer.. Demonstraatorn hos HV
e antal sluttsatser har ddragits
Denn robotiseradde lösningenn har uppviisat stor pottential och ett
om banavvikelsse och robootens arbetssområde. Rooboten uppvvisar inte samma beteende i
helaa sitt arbetsoområde, ochh detta är vikktigt att hanntera specielllt då stora krafter anbrringas.
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Här spelar kunsskap om robbotens kinem
matik och dyynamik storr roll, och ettt antal nya forskninggsfrågor harr uppkommiit i sambandd med detta. Man behövver få ytterliigare kunskkap om
proccessen för aatt helt och fullt kunnaa genomförra bankomppensering i 3D. Robotiisering
som
m sådan är m
mogen i forddonsindustriin, men hittiills har mann inte behövvt ta hänsynn till så
storaa krafter soom det gälleer i FSW. Därför
D
är yttterligare forrskning nöddvändig för att nå
induustriell moggnad på det området. Y
Ytterligare frrågeställningar som behöver svar är hur
konsstruktörer skkall få kunsskap om deenna nya prrocess – denn påverkar nnaturligt huur man
som
m konstruktöör nyttjar deen bäst. Proj
ojektet har innte beaktat specifika m
material ochh verktygssfrågor, vilkket också behhövs för inddustriell moggnad.
Sam
mmantaget har
h StiRoLigght väsentliggt ökat kunsskapen om bbåde FSW ooch dess robbotisering, har etableerat HV som
m en internnationell akttör inom om
mrådet och lagt grundden för
införandet i sveensk fordonssindustri gennom två releevanta demoonstratorer.
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