
The information contained in this document is GKN Aerospace Sweden AB Proprietary information and it shall
not – either in its original or in any modified form, in whole or in part – be reproduced, disclosed to a third party,
or used for any purpose other than that for which it is supplied, without the written consent of GKN Aerospace
Sweden AB. The information contained in this document may also be controlled by export control laws.
Unauthorized export or re-export is prohibited. Any infringement of these conditions will be liable to legal action.

Vinnova 6/3 2017

Patrik Johansson, Robert Lundberg, F&U, Anders Wikman, Inköp

GKN i samarbete med SMF



2

Olika typer av SMF

GKN Aerospace

Tillverkning

Fokus på certifiering till flygkrav

Tooltec, Brogren certifierade

Flera på gång

Utrustning

Utveckling av nya tillverkningsprocesser

Lasersvetsning, additiv tillverkning , automation (komposit och
metall)

Permanova, AH Automation, LKN, m fl

Startup företag

Termospekt – Termografisystem

Tuvanium – adaptiv reglering av svetsning
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Utvecklingsfaser för ny SMF-leverantör

GKN Aerospace
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Demonstratorer och SMF

Clean Sky är mycket framgångsrikt vad gäller SMF

Demo = hög TRL

Riktade konkreta topics (formulerade av industrin)

Inga konsortier behövs (en sökande per topic är OK)

Ofta en modell med Institut + SMF

FLUD, GF-demo och SWE DEMO har en väl fungerande modell
för involvering av SMF

Demonstratorer täcker steg 1-2 i trappan (geometri/material)
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SMF-kluster formas kring Innovatum/ACS

GKN Aerospace

Utveckla ett SMF-kluster som tillsammans kan ta egna
internationella flygaffärer mot internationella kunder utan att
göra det via GKN.

Skärande bearbetning

Gnistbearbetning (EDM)

Svetsning

Plåtformning

Termisk sprutning (ev köpa tjänsten från GKN?*)

Ytbehandling (ev köpa tjänsten från GKN?*)

Värmebehandling (ev köpa tjänsten från GKN?*)

Oförstörande inspektion (GKN, Innovatum?)

Materiallab (GKN/Innovatum?)

Gjutgods, smiden via internationella kundens inköp

*eller utveckla existerande företag till aerospace std
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Rekommendationer

GKN Aerospace

Utökning av SWE DEMO med fokus på SMF-deltagande

Arenaprojekten

Större fokus på SMF-samarbete med arenorna PTC och Compraser

Större och färre projekt

Större andel av budgeten till SMFerna själva


