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EVENEMANG

En annan intressant föreläsning hölls av Ana Magalhães på Högskolan 
Väst, som pratade om friktionsomrörningssvetsning inom rymd- och 
flygindustrin. Vi hade turen att få en artikel i ämnet.

Friktionsomrörningssvetsning (Friction stir 
welding, FSW) är en metod där materialen som 
sammanfogas inte smälts utan bindningen sker i 
stället genom deformation. Ett speciellt verktyg, 
som består av en tapp och en skuldra tvingas under 
rotation in i de material som ska sammanfogas. 
Den friktion som uppstår mellan verktyg och 
arbetsstycke genererar värme som mjukar upp 
materialet så att detta kan flyta runt verktyget. 
Därmed sammanfogas materialen utan att deras 
smälttemperatur behöver uppnås.

FÄRRE DEFEKTER
Den lägre arbetstemperaturen vid denna fognings-
process innebär ett flertal fördelar gentemot andra 
fogningsmetoder. Defekter som vanligtvis uppstår 
då ett material smälter och senare stelnar (porbild-
ning, stelningssprickor och mikrosegregeringar) 
kan undvikas. FSW möjliggör sammanfogning av 
aluminiumlegeringar i 2xxx- och 7xxx-serierna, 
vilka används i stor omfattning inom rymd- och 
flygindustrin. Den färdiga fogens hållfasthet 
motsvarar upp till 90 % av grundmaterialets. De 
utmärkta mekaniska egenskaper man får vid FSW 
förklaras av svetsgodsets finkorniga mikrostruktur 
och en smal värmepåverkad zon. Detta medför 
låga restspänningar och därmed även minimala 
distorsioner hos den hopfogade komponenten, 
vilket gör FSW till en optimal fogningsprocess för 
stora strukturer med långa ”svetsar”, som exem-
pelvis bränsletankar till raketer. 

FÖRDELAKTIGT FÖR RYMDEN
Komponenter till rymdfarkoster var de första app-
likationerna där FSW användes vid industriell till-
verkning, när Boeing i slutet av 1900-talet införde 
metoden vid sammanfogning av bränsletankarna 
till raketerna Delta II och Delta IV. Utvecklingen 
av aluminium/litium-legeringar kom att öka Nasas 
intresse för metoden. År 2001 användes FSW i den 
externa bränsletanken till raketen som användes 

vid uppskjutningen av rymdfärjan, där de längs-
gående fogarna till cylindrarna för såväl syrgas 
som vätgas utfördes med FSW. 

Utvecklingen av nämnda aluminium/litium-
legering, som är svår att svetsa med smältprocess-
er, ökade möjligheterna till att använda FSW för 
rymdfartsapplikationer. Nasas konstellations-
program använder idag FSW vid sammansättning-
en av farkosterna Orion (avsedd för besättningen) 
och Ares (för gods) tillsammans med SLS (Space 
Launch System), vars uppskjutning är planerad att 
ske i december i år. Bränsletankarna till SLS, inklu-
derande kalotter, cylindrar och ringar, samman-
fogas med konventionell eller självadaptiv FSW. 
Stegadaptern till den flerfunktionella besättnings-
farkosten är också friktionsomrörningssvetsad. 

LÄGRE KOSTNADER
Inte bara Nasa och deras entreprenör Boeing 
investerar i FSW-processen för produktion av 
rymdfarkoster. Raketerna till Ariane 5 och 6 i  
det europeiska rymdprogrammet ESA (European 
Space Agency) och Falcon 9–raketen från Space X 
producerar sina bränsletankar med hjälp av frik-
tionsomrörningssvetsning. En ökad styrka i fogen, 

FSW – en metod med  
luft under vingarna

En av Nasas rymdfärjo r, 
där de genom att an-
vända aluminium/litium-
2195-legering fogad med 
FSW i den nära 47 meter 
höga, externa bränsle-
tank en gjorde en vikt-
besparing på 3 402 kg.

Schematisk bild av friktionsomrörningssvetsning.
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kortare tillverkningstider och kostnadsbesparing-
ar har motiverat användningen av FSW. 

Ursprungligen utvecklades FSW för att sam-
manfoga olika aluminiumlegeringar, men meto-
den har även visat sig vara användbar för andra 
legeringar såsom koppar, magnesium, stål, titan, 
molybden och nickel, dock med vissa begräns-
ningar. ESA, tillsammans med samarbetsparterna 
Airbus Defense and Space (D&S) och The Welding 
Institute (TWI) tillämpade och validerade FSW-
processen för bränsletankar i Ti-6Al-4V avsedda 
för rymdfarkoster. 

Tankarna är trycksatta komponenter avsedda 
för förvaring av bränsle med högt energiinnehåll, 
som därför har en korrosiv påverkan. Dessa tankar 
utgör de mest kostsamma komponenterna för 
raketens framdrivning. Fyra fullskaliga bränsle-
tankar tillverkades framgångsrikt, och kunde visa 
på förbättringar i form av lägre produktkostnader, 
högre tillförlitlighet och industriell effektivitet, 
samtidigt som hopfogningen kunde ske på ett mera 
miljövänligt sätt. 
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Welding of Bus chassis
VDL, Nederländerna

SLS-raketens tank för flytande syre är sammanfogad 
med FSW vid Michoud Assembly Facility i New Orleans. ›
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”Kompo-
nenter till 
rymdfarkost er 
var de första 
applikation-
erna där FSW 
användes...”
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Nyligen har potentialen för friktionsomrörnings-
svetsning undersökts av flera flygplanstillverkare. 
Den viktsbesparing som blir resultatet av att nitar 
kan ersättas, går direkt att översätta i förbätt-
ringar rörande kostnader, bränsleförbrukning 
och flyghastighet, och har motiverat inför andet 
av FSW i flygplans-komponenter. Eclipse Aviation 
Corporation använde FSW i sin Eclipse 500-jet där 
nitar ersattes i flygplanskroppens paneler och golv, 
vingribbor, ramstångsstöd och mindre struktur-
element. Reducerade process-tider och tillverk-
ningskostnader, ökad hållfasthet, minskad vikt 
samt en avsevärd förlängning av flygplanskropp-
ens livslängd var bara några av de fördelar man 
fick genom att införa FSW. 

LÄMPLIGT FÖR ARTOLIKA MATERIAL
FSW möjliggör användandet av aluminium/litium-
legeringar. Sammanfogning av artolika material 
kan ske med FSW, något som är av stort intresse 

›

Eclipse 500 jet där 128 m foglängd med FSW ersätter 
över 7 000 nitar, eller 60 % av det totala antalet nitar i 
flygplanet.
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vid fogning av paneler och förstärkningsribbor. 
Några lämpliga användningsområden i rymd-
farkoster är fogning av ribbor till panelelement, 
och andra är sammanfogning av bommar och 
strävor i flygplanskroppar, samt vingar, golv-
paneler och bärande balkelement. Air Force C-17 
och C-130, Airbus 380 och 350, Boeing 747 samt 
Legacy 450 och 500 är några exempel på flygplan 
där FSW används i strukturen. 

En vidareutveckling av FSW är SSFSW–metod-
en (Stationary Shoulder FSW), vilken ytterligare 
ökar möjligheterna för FSW-användning, och 
röner ett växande intresse inom rymdindustrin. 
Tekniken arbetar med en icke-roterande skuldra, 

vilket innebär en lägre arbetstempertur men också 
smalare ”svetsar”. Fogegenskaperna förbättras 
ytterligare, samtidigt som fogens yta får en hög vi-
suell kvalitet. Potentialen för FSW undersöks idag 
av flera av de större aktörerna inom rymd- och 
flygindustrin – Airbus, GKN Aerospace, Embraer 
och Spirit Aero Systems.

FSW-metodernas förmåga att framgångsrikt 
foga höghållfasta aluminiumlegeringar samt till-
föra nya möjligheter i termer av konstruktionslös-
ningar och mekaniska egenskaper, har drivit på en 
snabb acceptans för FSW-användning inom rymd- 
och flygindustrin. Processen har visat sig kunna 
uppfylla de högt ställda kvalitetskrav som före-
kommer inom dessa branscher, och förväntas göra 
stora utvecklingssteg under de närmaste åren. 

Ana Magalhães
doktorand

Högskolan Väst

Friktionsomrörningssvetsning, har under sen-
are år utvecklats inom flera industrigrenar. Att 
sammanfoga komponenter för att kunna tillverka 
produkter med komplexa geometrier, möjliggöra 
nya designlösningar samt minska produktions-
kostnaderna utgör en trend som gör svetsning allt 
attraktivare men samtidigt också mer utmanande. 
Mer frekventa produktmodifieringar och en 
ständig strävan efter att reducera produktfram-
tagningstiden leder till behovet av flexibla och lätt 
justerbara tillverkningsprocesser. Detta kräver 
automatiserade processer med övervakningslös-
ningar för att garantera produktkvaliteten och 
reducera omställningstider. 

TEMPERATURENS BETYDELSE
Ana Magalhães, doktorand vid Högskolan Väst i 
Trollhättan, arbetar just nu på sin avhandling om 
temperaturreglerad FSW. Svetskvaliteten har visat 
sig vara beroende av temperaturen under svetsför-
loppet, och genom att använda en återkopplande 
övervakningsfunktion kan processen regleras vid 
temperaturstörningar som beror på produktions-
miljön eller geometriska variationer hos de kompo-
nenter som ska sammanfogas. Dessutom innebär 
metodiken ett mer systematiserat tillvägagångssätt 
då det gäller valet av optimala processparame-
trar i stället för att prova sig fram, som annars är 

vanligt. Det är svårt att samla in temperaturmät-
ningar, som kan användas för en sådan processö-
vervakning, på grund av det konstant roterande 
verktyget. 

En metod som ger exakta och snabba indata 
och därmed förbättrar temperaturstyrningen vid 
friktionsomrörningssvetsning är TWT (Tool-Work-
piece Thermocouple). Den baseras på termo-elek-
triska effekter där den elektriska spänningsgradi-
ent som uppstår, mellan materialet i det roterande 
verktyget och arbetsstycket, går att relatera till 
temperaturen i kontaktområdet.

Temperatur

Spänning
TWT-metoden regi-
strerar och samlar in 
temperaturdata, vilka 
används för att i realtid 
reglera valda process-
parametrar.

Mer om Ana Magalhães arbete
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”Fogegenskaperna förbättras yt-
terligare, samtidigt som fogens 
yta får en hög visuell kvalitet.”


