
��������

�����	
�����

������������������������������� �!��"# ��$%��������
������

��&��� ������"�����'��&�%����� �!����(�"� "!�������
���)�����������

*������������
���+,"��������)���-

����+�.+.�

 

/# �����������"�����01&&������
2��������������#�������

Box 957, 461 29 Trollhättan
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99

E-post: teknik@htu.se



+���+

�����������	�


��������������������������������
����� !�����������"#

��������������

Detta examensarbete är det avslutande momentet i utbildningen till Högskoleingenjör
med inriktning mot Maskin och Produktutveckling vid Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla (HTU). Utbildningen omfattar 120 poäng och av dessa utgör
examensarbetet 10 poäng. Examensarbetet har utförts på avdelning 7163 inom division
Militärt Flyg vid Volvo Aero Corporation (VAC). VAC tillverkar delar till RM12
(motorn i JAS39 Gripen), bland annat främre låsring.

Bakgrunden till arbetet är att den nuvarande konstruktionen av främre låsring i RM12 är
livslängdsbegränsad till 770 flygtimmar (Fh). Främre låsring är därför en detalj som bör
förbättras med avseende på livslängd. Målet var att presentera en konstruktionslösning,
som uppfyller kravspecifikationen. Ett av kraven var att öka livslängden på främre
låsring till 1500 Fh.

En studie av ursprunglig konstruktion utfördes för att identifiera tidigare problem med
sprickbildning. En kartläggning av de faktorer som påverkade livslängden på nuvarande
konstruktion genomfördes, där ingick även en funktionsanalys. En kravspecifikation för
främre låsring upprättades. En omkonstruktion utfördes, genom att området vid
styrklacken gjordes styvare och radien vid styrklacken utökades. Omkonstruktionen
resulterade i tre koncept som modellerades i CAD-programmet Unigraphics och
spänningsanalyserades i 2D i beräkningsprogrammet ANSYS.

Resultatet visar att koncept 3 ger den procentuellt största förbättringen av livslängden i
radien vid styrklacken, vilket ger en livslängd på 2133 Fh.

Arbetet visar att det finns potential att öka livslängden till 1500 Fh genom en
omkonstruktion av främre låsring. En rekommendation till fortsatt arbete är att utföra en
FE-analys av koncept 3 i 3D, för att identifiera övriga livslängdsbegränsande områden,
till exempel vid bult- och kylluftshål.

	$%�����&� Främre låsring

1� �����: Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för Teknik
Box 957, 461 29 Trollhättan
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  E-post: teknik@htu.se

3#��������: Ann-Christin Oberlé, Lena Eriksson

�4��������: Mats Eriksson

/��&��&���: Torbjörn Salomonson,  Volvo Aero Corporation

5��� � 10 	���� C

/���&����� Maskinteknik 2�������� � Produktutveckling


!���: Svenska 	�����: 2002:12M 6����: 2002-03-31



+����+

$�%����&�
'�(	

��)��������������*��)�!����������+�����,
������������-���������"#

������ 

This degree project is the final part in the Mechanical Engineering program at
University of Trollhättan/Uddevalla (HTU). The program comprises 120 points, where
this degree project consists of 10 points. This project has been performed in department
7163 within the division of Military Engines at Volvo Aero Corporation (VAC). VAC
produces parts for RM12 (the engine in JAS39 Gripen), among others, the forward
cooling plate.

The background of this project is that the present design of the forward cooling plate has
a limited life time of 770 flying hours (Fh). The forward cooling plate is consequently a
part to be improved, with respect to the life time. The target was to present a design
solution, which can meet the demand specification. One of the demands was to increase
the life time of the forward cooling plate to 1500 Fh.

A study of the original design was performed to identify previous problems with crack
development. A survey of the elements having influence on (affecting) the the life time
of the present design was done and a function analysis was included. A demand
specification for the forward cooling plate was established. A redesign was performed,
by stiffening the area around the guide lip, as well as increasing the guide lip radius. The
redesign resulted in 3 concepts which were modelled in the CAD program Unigraphics
and stress analysed in 2D in the calculation program ANSYS.

The result shows that concept No. 3 gives the per cent largest improvement of the life
time in the guide lip radius, which gives a life time of 2133 Fh.
The project shows potential to increase life time up to 1500 Fh by redesign of the
forward cooling plate. A recommendation for continued work is to perform a FE
analysis of concept No. 3 in 3D, to identify other life time limiting areas, such as
screwholes- and cooling air openings.

7�$'��&�� Forward Cooling Plate
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Detta examensarbete har utförts vid Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Arbetet har
handletts av Torbjörn Salomonson, utvecklingsansvarig för framdrivning, JAS39 Gripen
och Mats Eriksson, examinator, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka samtliga medarbetare för en trevlig och lärorik
tid på militärt flyg. Tack, Joakim Berglund, för att vi fick tillfälle att utföra vårt
examensarbete på konstruktionsavdelningen.

Ett speciellt tack vill vi rikta till våra handledare, Torbjörn Salomonson och Mats
Eriksson, för vägledning, synpunkter och stöd vid vårt arbete.

Ett stort tack också till Jan Gummeson, Mats Henström och personalen på hållfasthets-
avdelningen.

Med förhoppning om att Volvo Aero Corporation är nöjd med vårt arbete och i
framtiden kommer att ha nytta av det, tackar vi för en intressant tid och för all erfarenhet
vi har fått.

Trollhättan 31 mars 2002

Lena Eriksson Ann-Christin Oberlé
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VAC Volvo Aero Corporation

RM12 Reaktionsmotorn i JAS39 Gripen

HT-turbin Högtrycksturbin

LT-turbin Lågtrycksturbin

EBK Efterbrännkammare

MS Maximalt pådrag med släkt EBK

FTG Flygtomgång

MTG Marktomgång

Fh Flygtimmar (antal timmar i luften)

MGT Motorgångtimmar (1,3*antal flygtimmar)

SL Sea level

SLS Sea level static = stillastående på havsnivå

HCF High cycle fatique

LCF Low cycle fatique

FE Finita Element
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Examensarbetet är det avslutande momentet i utbildningen till Högskoleingenjör med
inriktning mot Maskin och Produktutveckling vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
(HTU). Utbildningen omfattar 120 poäng och av dessa utgör examensarbetet 10 poäng
på C-nivå.

Examensarbetet har utförts på avdelning 7163 inom division Military Engines (Militärt
Flyg) vid Volvo Aero Corporation (VAC).

Rapporten vänder sig främst till uppdragsgivaren VAC och lärare inom maskin-
ingenjörsprogrammet på Högskolan Trollhättan/Uddevalla.

���� �����������������
��

VAC är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. VAC startades på 1930-talet i Trollhättan
som motorleverantör till det svenska flygvapnet. Numera omfattar verksamheten
tillverkning av komponenter, service och tjänster till civila och militära flygmotorer,
delar till rymdraketer samt marin- och landbaserade gasturbiner.

Volvo Aeros huvudkontor ligger i Trollhättan, företaget har även verksamhet i Bromma,
Malmö, Kongsberg (Norge), Boca Raton (Florida USA), Seattle (Washington USA),
Vienna (Virginia USA) och Coventry (England). Reservdelslager och försäljningskontor
finns utspridda över hela världen.

Volvo Aero är uppdelat i fem affärsområden, alla nära relaterade till varandra:
Aerospace Components, Engine Services, Land & Marine Gas Turbines, Aviation
Services och Military Engines.

Military Engines utvecklar, tillverkar och underhåller militära jetmotorer, för det
svenska flygvapnet och för export. Huvudprodukten är RM12, motorn till JAS39
Gripen. Verksamheten omfattar även underhåll och produktstöd av RM8 (Viggen) och
RM6 (Draken). Man samarbetar även med General Electric Aircraft Engines i
motorprogrammet F414 för det amerikanska stridsflygplanet F/A-18E/F, Super Hornet.
[1,2]

���� ������������
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RM12 är utvecklad i samarbete med General Electric (GE) och är baserad på deras
motor F404-400. Många komponenter är gemensamma mellan dessa motorer, däremot
är fläkt och delar av turbin en unik konstruktion för RM12. Detta beror på att det
svenska flygvapnet ställer speciella krav, bland annat högre dragkraft.

Främre låsring sitter på högtrycksturbinrotorn och fungerar som tätning och fixering av
högtrycksskovlarna mot skivan. Den nuvarande konstruktionen av främre låsring i
RM12 är livslängdsbegränsad till 770 flygtimmar (Fh). RM12 har en total livslängd på
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3000 Fh, vilket medför att låsringen byts ut tre gånger under motorns livstid. Låsringen
är därför en detalj som bör förbättras ur livslängdssynpunkt.

GE har utvecklat ytterligare en motor i samma familj, F404-402. I denna har man
åtgärdat problem som finns både i F404–400 och RM12, bland annat har konstruktionen
av främre låsring förbättrats. Denna konstruktionslösning kan inte användas i RM12 på
grund av att låsringen saknar en viktig del, den så kallade hammerhead. Denna del utgör
den yttre delen av låsringen i RM12, se figur 4-2.

���� �����

Syftet med detta examensarbete var att med hjälp av ändamålsenliga produkt-
utvecklingsverktyg och datorstöd, ta fram lösningsförslag som leder till en ökning av
livslängden på främre låsring, artikelnummer 9601523 (6072T94P03).

����  ��

Delmålen var:
• att utföra en problemanalys
• att ta fram en enkel produktkravspecifikation
• att presentera en konstruktionslösning som uppfyller kravspecifikationen

��!� "
��������������

Arbetet inleddes med intervjuer med personal på avdelningarna hållfasthetsteknik,
konstruktion, produktuppföljning, aerotermodynamik, materialteknik samt litteratur-
studier i syfte att få fram bakgrundsinformation och en problembeskrivning av främre
låsring. Besök gjordes i skivverkstaden där tillverkningen av främre låsring sker. En
enkel kravspecifikation sammanställdes för den nya konstruktionen.

I nästa etapp modellerades den befintliga konstruktionen parametriskt i CAD-
programmet Unigraphics (UG). 2D-modellen direktimporterades till beräknings-
programmet ANSYS 5.6. Temperatur- och strukturanalys utfördes i ANSYS 6.0.
Genom att studera de områden på främre låsringen som visade på höga spänningar samt
de ändringar GE har genomfört i sin omkonstruktion av F404-402, genererades förslag
till konstruktionslösningar. Dessa konstruktionslösningar modellerades i UG och
analyserades med avseende på termiska och mekaniska spänningar i ANSYS 6.0.
Livslängden beräknades för de olika konstruktionslösningarna och en procentuell
jämförelse av livslängden med utgångspunkt från den befintliga konstruktionen
genomfördes.

Produktionstekniker för skivverkstaden kontaktades för att verifiera att konstruktions-
lösningarna var tillverkningsbara inom befintligt ämne och med befintliga metoder. En
procentuell uppskattning av kostnadsförändringen mellan befintlig konstruktion och en
konstruktionslösning, koncept 3 utfördes.
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• Examensarbetet begränsades till omkonstruktion av främre låsring utan att påverka
konfigurationen av angränsande detaljer samt befintligt ämne. Tillverkningen skall
ske med befintliga metoder.

• Examensarbetet skall ej resultera i färdiga produktionsritningar eller verifierad/-
kvalificerad detalj.

• FE-analys utfördes endast på 2D-modeller i ANSYS.
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Detta kapitel redogör för RM12:s uppbyggnad, modulindelning och funktioner samt
högtrycksturbinrotorns uppbyggnad.

���� %��������&��'(��	���
������	���)���������* ��

RM12 är motorn i JAS39 Gripen. Den är konstruerad av GE och utvecklingen sker i
samarbete med VAC. RM12 är en utveckling av GE:s motor F404-400 för att passa
JAS39 Gripen och det svenska flygvapnets krav. De väsentligaste skillnaderna är att
man med RM12 har övergått från två till enmotorinstallation och att motorn ger högre
dragkraft.

RM12 är uppbyggd av utbytbara moduler, se figur 2-1. Moduluppbyggnaden förenklar
underhållet. Motorns kärndel utgörs av en gasgenerator. Konstruktionen bygger på två
enstegsturbinrotorer, en trestegsfläkt, en sjustegskompressor och är försedd med en
efterbrännkammare (EBK).

3� ����+�������+��&����9

RM12 är en turbofläktmotor, vars syfte är att producera dragkraft genom att accelerera
luftflödet. Luften tas in i motorn genom inloppsdelen, passerar genom fläktmodulen och
delas i två olika stora flöden när den når främre stativet. Ungefär 25 % av luften leds via
fläktkanalen till EBK:n. Resterande 75 % leds in i kompressorn, där luften komprimeras
i sju steg. Luften förs vidare in i brännkammaren, där syret och insprutat bränsle antänds
och förbränns, se figur 2-2.

Den heta gasen från förbränningen överförs till högtrycksturbinen, som via en axel
driver kompressorn och hjälpapparater. Därefter passerar gasen in i lågtrycksturbinen,
som i sin tur driver fläkten. I EBK:n kan ytterligare bränsle förbrännas och därmed öka
dragkraften. Gasen strömmar slutligen ut genom EBK:ns utloppsmunstycke med hög
hastighet. [3,4]
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HT-turbinmodulen utgörs av, se figur 2-3:

• HT-turbinrotor

• Rotorlager 4

• LT-turbinaxel

3� ����+.��/+���)����&������)�����&�&����(�&������ ����������9�A:B
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HT-turbinrotorn är en enstegs turbin som har till uppgift att driva kompressorn och vissa
hjälpapparater, se figur 2-4.

HT-turbinrotorn utgörs huvudsakligen av:

• HT-turbinskiva

• 64 stycken HT-turbinskovlar

• HT-turbinaxel med integrerad inre tätskiva

• dämpcylinder

• yttre tätskiva

• främre och bakre låsring

• HT-turbinnav

3� ����+:��/+���)����������� ����������� 9

HT-turbinskivan har i periferin 64 axiella spår för infästning av turbinskovlarna. Axiellt
låses skovlarna mellan främre och bakre låsring som skruvas till skivans fram- och
baksida med 64 skruvar vardera. [4]
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Detta kapitel behandlar bearbetningsmetoder, problemorsaker samt att konstruktionen
har genomgått en större omkonstruktion för att åtgärda tidigare problem med
sprickbildning.
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VAC tillverkade ursprunglig konfiguration av främre låsring, ritningsnummer 6049T88
ur ett pulversmitt ämne, René 95, med pulverpartikelstorlek 150 mesh. Tillverknings-
delen omfattade bearbetning till rätt dimension genom svarvning, gnistbearbetning av
bulthål och kylluftshål samt kulbombning.
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Ursprunglig konfiguration hade problem med sprickbildning. Sprickorna orsakades
troligen av HCF efter en gångtid på 180-250 timmar. Sprickbildningen startade vid
främre flänsens avfasning och spred sig radiellt, se figur 3-1. En möjlig orsak var för
dåligt grepp mellan tätskiva och främre låsring, vilket gav vibrationer. Sprickorna var
fullt oxiderade, vilket kan tyda på att sprickbildningen initierades av oxidation eller att
oxidationen tillkom efter spricktillväxten. [5]

3� ���.+���
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Greppassningen mellan tätskiva och främre låsring ökades för att minska risken för
vibrationer. Då detta inte gav ett tillräckligt bra resultat gjordes ytterligare en förändring,

Sprickinitierings-
område

          Hål

Genomgående
spricka Sprickan har inte fortsatt

genom låsringen

Spricktillväxt
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där ett u-spår med en dämpring tillfördes konstruktionen. Ringen tar upp energi vid
vibrationer och motverkar därmed att svängningar uppstår, se figur 3-2.

En minskning av materialets pulverpartikelstorlek från 150 mesh till 270 mesh genom-
fördes, vilket gav lägre defektkänslighet och högre hållfasthet. Konstruktionsändringen
infördes år 1990, vilket medförde ett nytt ritningsnummer, 6072T94.

3� ���.+���7��������������&��� ���&��+�!����%"�&��!��� 9
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Detta kapitel redogör för material, bearbetningsmetoder, monteringsförfarande, främre
låsrings funktioner, livslängdsberoende och dimensionerande parametrar samt krav-
specifikation .

För att kunna förbättra nuvarande konstruktion måste faktorer som kan påverka främre
låsring studeras. Då uppgiften var att öka livslängden på främre låsring måste livs-
längdsberoende och dimensionerande parametrar fastställas.
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VAC tillverkar främre låsring, ritningsnummer 6072T94P03 (VAC-nummer P9601523)
ur ett pulversmitt ämne, René 95, med pulverpartikelstorlek 270 mesh. René 95 är ett
pulvermetallurgiskt (P/M) skivmaterial som kännetecknas av en mycket hög hållfasthet.
Materialet är en nickelbaserad superlegering.

De största fördelarna med P/M-material jämfört med konventionellt tillverkade material
är minskade problem med segringar, förbättrad homogenitet samt bättre kontroll av
kornstorleken i materialet. En nackdel med materialet är att keramiska och metalliska
inneslutningar samt porer introduceras i pulvertillverkningen eller vid konsolideringen.
Dessa inneslutningar och porer orsakar defekter i materialet som kan ge upphov till
sprickbildning. Materialparametrar redovisas i tabell 4-1. [8]

U-spår

Dämpring
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�������!������ >=�°�,
&�� !���

;=�°�,

�+��&�� 220 GPa 170 GPa

@��������& �+
�� �����α

0,12*10-4 1/K 0,145*10-4 1/K

����� ���� 1650 MPa 1310 MPa


���%� ���� 1240 MPa 1025 MPa

6������� 8270 kg/m3

�)����:+�����������!���������9

Tillverkningsdelen omfattar bearbetning till rätt dimension genom svarvning, borrning
av bulthål och kylluftshål samt kulbombning. Färdig detalj väger 2,21 kg. [6]
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Montering av främre låsring går till på följande sätt: En trådtätning monteras i spåret
ovanför kylluftshålet. Den främre låsringen kyls med hjälp av kolsyreis och när ringen
kallnat, pressas den i läge mot HT-turbinskivan och fästs likformigt runt om med 8
universaltänger. Därefter monteras 64 6-kantsskruvar samt hakmuttrar, se figur 4-1.
Skruvarna momentdras korsvis till 17-18 Nm.

3� ��� :+����������� ���&� "8��!� ��� ������������ ��� ����� ��4���� ���&� >+������������� �%"� "��+
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En dämpring monteras i u-spåret i främre låsring. På grund av greppassning mellan
låsring och yttre tätskiva, kyls låsringen med kolsyreis före montering till yttre tätskiva.
[7]
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En funktionsanalys har tagits fram i samråd med berörd personal på Militärt Flyg.    Den
främre låsringen har följande funktioner:

• Fixerar högtrycksturbinskovlarna i axiell riktning.

• Tätar mot och stödjer yttre tätskiva.

• Skapar en labyrinttätning tillsammans med HT–turbinledskenesegment.

• Tätar mot skovlarna och skapar därmed ett hålrum så att kylluften leds in till
skovlarna.

• Påverkar kraftbalansen över högtrycksrotorn.

Nedan följer en närmare beskrivning av varje ingående dels funktion, delarnas placering
visas i figur 4-2.

• Yttre delen av ringen liknar en hammare och benämns &�����&��#�$Den ingår som
den inre delen i en enkel labyrinttätning och förhindrar att hetgaser från bränn-
kammaren leds via HT-turbinen in mot de centrala delarna.

• 8��$!9 stöttar skovlarna.

• 8��$7 stöttar skovlarna.

• ����$)$��#$�����	 tätar mot skovlarna, hindrar därmed kylluften att läcka ut.

• 8��$� stöttar skovlarna.

• 6���'��
&���� leder kylluft vidare till turbinskovlarna.

• 6��%��� mot turbinskivan är en styrdiameter (diameter B). Den tar upp en del av
rotationslasten. Klacken tätar även av mot turbinskivan och hindrar därmed kylluften
att läcka ut.

• )�#�� vid styrklacken minskar spänningskoncentrationer.

• "�#��
�����	�� av radien vid klacken är till för att underlätta tillverkningen samt
en geometrianpassning mot turbinskivan.

• -'��&���$med skruv fixerar låsring mot turbinskiva.

• 8���$:$�������$'+
���$��#$#�����	 tätar mot yttre tätskiva och förhindrar därmed
att kylluften strömmar ut ur hålrummet mellan turbinskiva och yttre tätskiva.
Dämpringen tar via friktion upp energi vid vibrationer och förhindrar därigenom att
svängningar uppstår.

                                                
1 Skruvhål betecknas i denna rapport, enligt VAC, för bulthål.
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En del av den komprimerade luften från kompressorn används till att kyla varmare delar
av motorn. Denna kylluft ingår i det så kallade sekundärluftssystemet. Lufttemperaturen
runt låsringen är i det inre hålrummet 850° K och i det yttre hålrummet 890° K vid MS
och SLS. Temperaturen i primärluftsystemet, det vill säga hetgasflödet från
brännkammaren, är cirka 1750° K. Detta ger en temperaturskillnad på cirka 850° K.
Låsringens godstemperatur är cirka 800° K. Se figur 4-3.

Den luft som kommer från kompressorn har ett statiskt tryck på cirka 2500 kPa.
Lufttrycket runt låsringen är i det inre hålrummet cirka 1800 kPa och i det yttre
hålrummet cirka 1100 kPa (statiskt tryck). Se figur 4-3. [9,10]

KYLLUFTS-
HÅL

YTA  C

HAMMERHEAD

BULTHÅL
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Varvtal som gäller vid:

• FTG är 11953 rpm

• MS är 16540 rpm.

Skivsprängningsvarvtal (disk burst speeds) måste överstiga 115% av maximalt tillåtet
stationärt varvtal (17190 rpm) vid den korresponderande maximala metalltemperaturen
eller 5% över maximalt transient varvtal (17520 rpm). [11]

Mätpunkt yttre hålrum
890° K, 1100 kPa

Mätpunkt inre hålrum
850° K, 1800 kPa

Mätpunkt främre
låsring 800° K
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Greppet mellan HT-skivan och främre låsringens styrklack är 0,882 �����������	�
����
tätskiva och främre låsring (vid u-spåret) 0,017 ���åtten är nominella. [6]
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Detta avsnitt redogör för termisk- och mekanisk utmattning samt vilka områden som
utsätts för hög belastning.

Den nuvarande konstruktionen skall förbättras ur livslängdssynpunkt. I RM12 har den
nuvarande konstruktionen en livslängd på 770 Fh. Livslängden baseras på information
från GE. Målet är att uppnå en livslängd på 1500 Fh.

För att öka livslängden på främre låsringen måste orsakerna till livslängdsbegränsningen
utredas. Det har inte uppkommit något felutfall på nuvarande konstruktion av främre
låsring, därför har inte verklig felmod kunnat fastställas.

Livslängden begränsas troligen av samverkan mellan termisk och mekanisk utmattning.

:9;9�� ���������������� 

Termisk utmattning uppstår när ett material utsätts för varierande temperaturer. När
detta sker uppkommer temperaturgradienter i materialet vilka orsakar inre spänningar.
Om de inre spänningarna överstiger en viss nivå orsakar dessa efter ett antal cykler att
materialet utmattas, vilket leder till spricktillväxt med eventuellt efterföljande brott.

:9;9�� ������������������ 

Mekanisk utmattning kan uppstå när ett material utsätts för en dynamiskt varierande last
under en längre tid. Under dessa förhållanden är det möjligt att sprickor bildas vid
spänningar som ligger betydligt under materialets sträck- eller brottgräns för statiska
lastfall. Ofta startar sådana sprickor vid olika typer av defekter i materialet, till exempel
porer eller föroreningar.

Det finns två typer av mekanisk utmattning; LCF och HCF. LCF orsakas principiellt av
laster vid start-stopp-cykler, medan HCF orsakas av vibrationer eller svängningar under
drift.

:9;9.� ����&�����&�"# �)�������� �!��������������� 

Ett projekt kallat Life Management bedrivs på avdelning 7162, hållfasthetsteknik inom
division Militärt Flyg. Projektet syftar till att fastställa begränsande livslängder hos
kritiska komponenter på RM12. För främre låsring har det konstaterats att bulthålet,
kylluftshålet och den radiella klacken mot turbinskivan är högt belastade områden (se
figur 4-2, kap. 4.3). Spänningarna är analyserade under maximal rotation och maximal
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mekanisk last. Inga temperaturlaster är pålagda. GE har vidare konstaterat att radien
mellan främre och bakre delen av låsringen är ett utsatt område. [6]
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De krav som ställs på den modifierade låsringen har tagits fram i samråd med berörd
personal på Militärt Flyg.

• Låsringen skall ha en livslängd på minst 1950 MTG, vilket motsvarar 1500 Fh
(minimum enligt motorspecifikation är 1000 MTG vilket motsvarar 770 Fh).

• Låsringen skall vara producerbar inom nuvarande ämne.

• Låsringens vikt får inte öka.

• Låsringens tillverkningskostnad får inte öka.

• Funktionskraven enligt avsnitt 4.3 skall uppfyllas.

4� �)�����������5��������!�
Den befintliga konstruktionens 2D-profil modellerades parametriskt i UG, med hjälp av
sketchfunktionen, se bilaga A 1. Parametriska modeller möjliggör ett enklare ändrings-
förfarande vid omkonstruktion. Som konstruktionsunderlag användes VAC-ritning,
nummer P9601523. Samtliga mått är nominella.

6� 
�����������
De områden, på främre låsring, som uppvisade höga spänningar studerades, se avsnitt
4.7.3. Radien vid styrklacken visade på högst spänningar, därför koncentrerades
omkonstruktionen till detta område. Målsättningen var att avlasta radien genom att göra
området något styvare och att göra radien större för att minska spännings-
koncentrationen. En viktig konstruktionsförutsättning var att konstruktionens påverkan
på angränsande detaljer skulle undvikas.

För att få en vägledning i vilka tänkbara ändringar som var genomförbara, gjordes en
jämförelse med GE:s omkonstruktion av främre låsring till F404-402 (ritningsnummer
5087T71P01). Tre olika varianter togs fram i samråd med handledaren Torbjörn
Salomonson. De väsentligaste ändringarna i de olika koncepten redovisas i följande
avsnitt.

#��� 5��'�����

Styrklacken förstärktes genom att öka bredden och ändra lutningen på insidan av
låsringen under kylluftshålet. Främre delen gjordes smalare för att avlasta radien mellan
främre och bakre delen av låsringen samt för att kompensera för viktökningen i området
vid styrklacken, se bilaga A 2 där väsentliga ändringar är understrukna.
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Förutom ändringarna i koncept 1 utökades radien i styrklacken, se bilaga A 3 där
väsentliga ändringar är understrukna.

#��� 5��'�����

Förutom ändringarna i koncept 2 förstärktes styrklacken ytterligare. Dels genom att öka
bredden och dels ändra lutningen vid och nedanför kylluftshålet. Vissa förändringar
gjordes även vid klacken, se bilaga A 4 där väsentliga ändringar är understrukna.

7� �����������
Detta kapitel redogör för handberäkningar, FE-beräkningar samt bestämning av livs-
längd.

2��� +��&������
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För att få en uppskattning av spänningarnas storlek vid rotation, utfördes en överslags-
beräkning på nuvarande modell,. Modellen förenklades till en fritt roterande jämntjock
skiva och hålen approximerades till cirkulära hål. Spänningarna i hålen kompenserades
med kälfaktorer, Ktg. Nödvändig data för kälfaktorer hämtades ur [12] diagram 4.51.

Resultat och formler för spänningsberäkningar redovisas nedan.

C�������&��(��D) 2������&��(��D� ��&��(��DE)+�F0�

��&������!����� 
A�5�B

0 0 24

�� �������
�!����� �A�5�B

1086 1438 1248
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6900 6500
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Formler och värden som har använts för beräkningar till resultaten ovan.

Radiell spänning: 

Tangentiell spänning:

Vinkelhastighet:

Maximal spänning med käl:

ρ 8270 kg/m3

ν 0,3

n 16540 rpm

a 194,365 mm

b 241,680 mm

�)����;+.����������+��%"�!�����������&��9

Handberäkningen gav följande slutsats: Avläsningen av kälfaktorerna för hålen gav en
Ktg på 4,8 respektive 5,2, vilket resulterade i en spänning över brottgränsen. Det tyder på
att approximationerna var för grova för den komplicerade modellen. Till exempel fanns
inte greppassningen med som randvillkor. Noggrannare metoder måste tillämpas för att
få ett resultat som bättre stämmer överens med spänningar beräknade i ANSYS.

2��� �
�
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Detta avsnitt redogör för FE-modell, laster, framtagning av randvillkor och resultat av
FE-analys.

Projektet Life Managements målsättning är bland annat att öka livslängden på främre
låsring till 1150 Fh. Projektet har tagit fram 2D/3D FE-modeller med randvillkor till
mekaniska respektive termiska spänningsanalyser. Uppgifter från projektet har använts
som utgångspunkt för de spänningsanalyser som utförts i detta examensarbete. [6]
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En tvådimensionell modell direktimporterades från UG till ANSYS 5.6. I ANSYS 6.0
utfördes statisk linjär strukturanalys och temperaturanalys. I modellen användes
axisymmetriska, andra ordningens plana element av typ PLANE82 (fyrsidiga element
med 8-noder) för strukturanalys. PLANE82 är lämplig vid modellering av krökta kanter.
För temperaturanalys användes andra ordningens plana element av typ SOLID77,
kompatibelt med PLANE82.

I bult- och kylluftshålen gjordes en korrigering av materialdata med hjälp av Coomers
metod (data för korrigerande faktor C hämtades från [6]). Approximeringen av bult- och
kylluftshål i 2D gör att spänningskoncentrationer i dessa områden ej blir representativa.
Detta innebär att livslängdsbegränsningar i dessa områden inte kan bedömas.
Noggrannare 3D-analyser ryms ej inom detta arbete.

Modellen elementindelades med mapped mesh med utgångspunkt från tidigare 2D-
modell, se nedanstående figur. [6]

3� ���;+�������������9
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Dimensionerande varvtal vid max mekanisk last är 1732 1/s och representerar
driftsvarvtalet vid MS (IRP), Mach = 0,2 och höjd = 0 km. En temperaturlast varierande

x

y
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från 780°K till 845°K (enligt projekt Life Management) sattes på modellens areor, se
bilaga B.

;9�9.� ���&�������

Kontaktelementen mellan främre låsring och angränsande detaljer, som projekt Life
Management använder i deras FE-analys, har ersatts med förskjutningsvillkor för att
simulera omgivande detaljers påverkan. Denna förenkling gör att det dels kan uppstå
lokalt höga spänningar i närheten av randvillkoren och dels att eventuella styvhets-
ändringar i låsringen med samma förskjutningsvillkor kan ge felaktiga spänningar.[6]
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För att få fram randvillkor som gav rimliga spänningar prövades flera varianter.

1. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led.

2. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led och i en k-punkt i x-led.

3. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led och i en k-punkt i x-led, låsning
av hammerhead på en linje i y-led.

4. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led, låsning av hammerhead på en
linje i y-led, låsning av u-spår på en linje i x-led.

5. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led, låsning av hammerhead på en
linje i y-led, låsning av u-spår på en linje i x-led, låsning av styrklack på en linje i x-
led.

6. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led, låsning av hammerhead på en
linje i y-led, låsning av u-spår på en linje i x-led och på en linje i y-led, låsning av
styrklack på en linje i x-led.

7. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led, förskjutningar (enligt projekt
Life Management) på noder vid u-spår, styrklack och hammerhead i x- och y-led.

8. Låsning av bulthål mot HT-skivan på en linje i y-led, förskjutningar (enligt projekt
Life Management) på noder vid u-spår och styrklack i x- och y-led.

9. Förskjutningar (enligt projekt Life Management) på noder i x- och y-led vid alla
kontaktytor.

10. Förskjutningar (enligt projekt Life Management) på noder i x- och y-led vid alla
kontaktytor och under bultskalle.

11. Förskjutningar (enligt projekt Life Management) på noder i x- och y-led vid alla
kontaktytor och under bultskalle, tryck (enligt projekt Life Management) i radie vid
styrklack.
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12. Förskjutningar (enligt projekt Life Management) på noder i x- och y-led vid alla
kontaktytor och under bultskalle, tryck (enligt projekt Life Management) i radie vid
styrklack och vid spår R (tätring).

Ovanstående randvillkor gav höga min- och max-spänningar på ovansidan av u-spåret
och inte i förväntade områden, se avsnitt 4.7.3. Randvillkor nummer 12 gav extremt
höga spänningar när temperaturlast lades på. Detta berodde på att randvillkoren från
projekt Life Management ej inkluderade temperaturlast.

Efter diskussion med handledare Torbjörn Salomonson beslutades det att pröva andra
varianter samt att kontrollera att det totalt var tryckspänningar i de ytor som stöttar
skovlarna, för bibehållen tätfunktion, samt vid styrklack och u-spår, för att uppvisa
greppassning.
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Ytterligare ett lastfall, temperatur och rotation tillkom i nedanstående avsnitt.

13. Förskjutningar (enligt projekt Life Management) på noder i y-led vid alla kontakt-
ytor. Tre lösningar utfördes med olika lastfall (rotation, temperatur samt rotation och
temperatur) för att ta fram förskjutningar i x-led på noder vid u-spår och styrklack.
Dessa förskjutningar jämfördes med de förskjutningar som projekt Life Management
fått fram med temperatur- och rotationslast. Differensen mellan förskjutningar i y-
led vid bulthål och u-spår uppmättes, för att få fram rätt förskjutning i y-led vid u-
spåret.

14. Låsningar på linjer i y-led på alla kontaktytor mot HT-turbinskiva. Förskjutning på
en linje i y-led vid u-spår (uppmätt förskjutning från nummer 13). Förskjutningar
(enligt projekt Life Management) på linjer i x-led vid u-spår och styrklack.

Randvillkor nummer 13 och 14 resulterade totalt i dragspänning vid styrklack och u-
spår. För att totalt få tryckspänningar i kontaktytorna testades följande randvillkor.

15. En extra area skapades ovanpå styrklacken. Arean bestod av ett material med lägre
E-modul än låsringens, för att jämna ut de spänningsskillnader som uppstår när ett
förskjutningsvillkor läggs på en linje. Som randvillkor användes förskjutning vid
styrklack från nummer 14. Övriga randvillkor var desamma som i nummer 14.

16. Förskjutningsvillkor i x-led vid styrklack och u-spår ersattes med krafter på noderna
(totala reaktionskraften vid styrklack och u-spår fördelades på respektive noder).
Övriga randvillkor var desamma som i nummer 14.

17. Förskjutningsvillkor på en linje i x-led vid styrklack ersattes med samma
förskjutningsvillkor, men i en punkt längst ut på styrklacken. Övriga randvillkor var
desamma som i nummer 14.

Randvillkor nummer 16 och 17 valdes ut i den första granskningen då de gav lika höga
max-spänningar. Efter diskussion med handledare beslutades att randvillkor nummer 17
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var det lämpligaste alternativet för det fortsatta arbetet, på grund av att randvillkor
nummer 16 är känsligt för styvhetsändringar hos låsringen.

Förskjutningen längst ut på styrklacken orsakade en spänningskoncentration i denna
punkt. Vilket inte stämmer med det verkliga fallet. En modifikation på randvillkor
nummer 17 gjordes för att flytta max-spänningen från styrklacken in i radien, vilket gav
en mer sann bild av spänningsfördelningen. Halva reaktionskraften i punkt-
förskjutningen fördelades ut på styrklackens noder. En kontroll av spänningarna i
kontaktytorna visade totalt på tryck i alla ytor.

�������� �������������������������������������������������

• Förskjutning i en punkt, 1,75 mm i x-led på styrklacken. Värdet har hämtats från
projektet Life Management.

• Halva reaktionskraften, från ovanstående förskjutningsvillkor, fördelades ut på
övriga noder på styrklacken.

• Förskjutning på en linje, 1,64 mm i x-led vid u-spåret. Värdet har hämtats från
projektet Life Management.

• Förskjutning på en linje, 0,24 mm i y-led vid u-spåret.

• Låsningar på en linje i y-led vid bultförband, under och över tätring samt
hammerhead (mot skoveln).

De valda randvillkoren redovisas i nedanstående figur.
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Resultaten för första huvudspänningen S1 analyserades, eftersom detta är den spänning
som begränsar livslängden. Området runt u-spåret studerades inte, då det ej är ett
livslängdsbegränsande område. Storleken på den totala trycklasten vid tätytorna mot
HT-turbinskivan studerades, för att verifiera att tätfunktionen bibehölls.
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Plot S1: Max spänning uppkom i radien vid styrklacken och uppgick till 2280 MPa.
Även området vid radien på insidan av låsringen strax ovanför bulthålet samt radien
mellan främre och bakre delen av låsringen visade på höga spänningar. Dessa
spänningar översteg dock inte 1000 MPa, se bilaga C 1.

Den totala trycklasten vid tätytorna mot HT-turbinskivan uppgick till 248 kN.
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Plot S1: Max spänning uppkom i radien vid styrklacken och uppgick till 2050 MPa, det
vill säga spänningen minskade med 230 MPa jämfört med nuvarande konstruktion. De
områden som i nuvarande konstruktion hade höga spänningar visade även i koncept 1 på
höga spänningar av samma storleksordning, se bilaga C 2.

Den totala trycklasten vid tätytorna mot HT-turbinskivan uppgick till 243 kN.
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Plot S1: Max spänning uppkom i radien vid styrklacken och uppgick till 1630 MPa, det
vill säga spänningen minskade med 650 MPa jämfört med nuvarande konstruktion. De
områden som i nuvarande konstruktion hade höga spänningar visade även i koncept 2 på
höga spänningar av samma storleksordning, se bilaga C 3.

Den totala trycklasten vid tätytorna mot HT-turbinskivan uppgick till 137 kN.
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Plot S1: Max spänning uppkom i radien vid styrklacken och uppgick till 1570 MPa, det
vill säga spänningen minskade med 710 MPa jämfört med nuvarande konstruktion. De
områden som i nuvarande konstruktion hade höga spänningar visade även i koncept 3 på
höga spänningar av samma storleksordning, se bilaga C 4.

Den totala trycklasten vid tätytorna mot HT-turbinskivan uppgick till 269 kN.
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• Maxspänningen i radien vid styrklacken sänktes från 2280 MPa i nuvarande
konstruktion till 1570 MPa i koncept 3.
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• Den största spänningsförändringen uppstod i koncept 2, när radien vid styrklacken
ökades.

• Maxspänningen i koncept 2 och 3 har förflyttats högre upp i radien vid styrklacken
jämfört med nuvarande konstruktion och koncept 1.

• Inga nya områden med höga spänningar har tillkommit i koncept 1, 2 och 3.

• Spänningen var mer jämt fördelad vid radien mellan främre och bakre delen av
låsringen i nuvarande konstruktion jämfört med koncept 1, 2 och 3.

För samtliga konstruktioner gäller att:

• Förutom lokalt är den tangentiella spänningen aldrig högre än 130 MPa
(dragspänning) eller lägre än -750 MPa (tryckspänning). Höga tangentiella
spänningar kan orsaka ett katastrofalt brott, det vill säga att skivan sprängs.
Ovanstående spänningar är dock inte tillräckligt höga för att leda till detta.

• Inga höga spänningar uppvisades i bulthålet eller på insidan av kylluftshålet, då
påverkan av 3D-effekter ej kan fångas upp i 2D-modellen.
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Med livslängd menas i detta sammanhang antalet cykler till att en detekterbar spricka
bildats. Livslängdskraven varierar från några få cykler till några tusental cykler beroende
på applikation. [13]

En cykel antogs variera från spänning noll till max spänning och tillbaka till spänning
noll. Spänningsomfånget blev då lika med max spänning. Spänningsamplituden
(spänningsomfånget/2) omräknades till alternativ pseudospänning [ksi], där 1 MPa
motsvarar 0,14504 ksi. Antalet cykler avlästes i en livslängdskurva (LCF-kurva) vid
1000° F (800° K), se nedanstående figur 7-3. [13,14].
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Utgående från nuvarande modell gjordes en procentuell jämförelse av livslängden i
radien vid styrklacken för de olika konceptförslagen. Resultatet redovisas i tabell 7-3
nedan.
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Nuvarande
modell

2,28*109 1,14*109 165 1300 770

Koncept 1 2,05*109 1,025*109 149 1700 31 1009

Koncept 2 1,63*109 0,825*109 118 4200 123 1717

Koncept 3 1,57*109 0,785*109 114 4900 177 2133
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Tillverkningsanpassning har på grund av tidsbrist endast utförts på koncept 3. Koncept 3
påverkar tre svarvoperationer, samtliga i NC-maskin. Dessa utförs i radien vid
styrklacken och på insidan vid kylluftshålet. Bearbetningen på utsidan vid kylluftshålet
och i radien vid styrklacken kräver idag två svarvoperationer med olika skär. Koncept 3
kan eventuellt bearbetas i ovanstående område med ett specialskär i en svarvoperation.
Konceptet är tillverkningsbart inom befintligt ämne, enligt tillverkande avdelning.
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Tillverkande avdelning har gett följande synpunkter på hur införandet av koncept 3 kan
påverka tillverkningen. Samtliga synpunkter bör ses som kvalificerade gissningar.

• Då främre delen har minskat i tjocklek, kommer detta med stor sannolikhet att
påverka hur den kommer att röra sig. Detta innebär att koncept 3, se bilaga A 4,
kommer att behöva en inkörningsperiod, innan produktionspersonalen har ”lärt sig”
hur den ändrar sig.

• Ändrade anläggningsplan i fixtur kommer också att påverka detaljen, dock osäkert
hur. Troligen kommer en del planhetskrav bli svårare att hålla. Måttmässigt bör det
inte bli så svåra problem just i den tillverkande operationen, eftersom detaljerna
mäts i uppspänt läge. Däremot kan efterkommande operationer få ökade problem
med avseende på uppriktning, med mera.

• Eventuellt kan också den ändrade bearbetningen vid vinkel 77,5° att påverka den
främre delens rörelser. Till exempel att man bygger in spänningar på grund av
försämrad kylning, spånavgång, med mera. Detta är dock ytterst osäkert.

• Vid vinkel 77,5° har en ny punkt konstruerats mellan 443,48/1,524, se bilaga A 4.
Denna kan bli ytterst svår att mäta och att konstruera mätverktyg till.
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Det nuvarande ämnet har en rektangulär form. Under början av år 2002 införs ett nytt
ämne som är smitt i en form mer lik den färdigbearbetade låsringens. De framtagna
koncepten går att tillverka inom det nya ämnet, enligt tillverkande avdelning.

4��� "
������
���������&

Investeringskostnaden för de tre svarvoperationerna beräknades av tillverkande
avdelning till cirka 500 000 kronor. Denna kostnad utgjordes till största delen av
nytillverkning av mätverktyg och inställare för punktmätning samt ny fixtur på grund av
ändrade anläggsplan. En preliminär bedömning visade att tillverkningskostnaden ökar
mindre än 5 procent. Ingen konstruktionsoptimering har gjorts för att minska
tillverkningskostnaden.
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Examensarbetet resulterade i tre konstruktionslösningar, koncept 1, koncept 2 och
koncept 3. Koncepten gav en ökning av livslängden i radien vid styrklacken med 31,
123 respektive 177 procent, vilket motsvarade en livslängd på 1009, 1717 respektive
2133 Fh.

"<����� �������������
Förskjutningsvillkoren i FE-modellen översattes från komplexa randvillkor i projekt
Life Management:s modell vilket medförde en approximation av spänningsresultatet.
Denna approximation påverkade även livslängden.

Då endast statiska analyser genomfördes har inga spänningar på grund av termiska
transienter kunnat utvärderas.

De beräknade max-spänningarna från FE-analysen skall tolkas som relativa värden och
ej som absoluta värden.

Påverkan av 3D-effekter vid till exempel bult- och kylluftshål, kunde ej fångas upp i en
2D-modell. Detta innebar att livslängdsbegränsningar i dessa områden ej kunde
bedömas.

Den förenkling som gjordes vid bestämningen av spänningsomfånget antogs vara rimlig,
då en jämförelse mellan koncepten ej krävde en större noggrannhet.

En verifiering utfördes för att säkerställa att koncepten uppfyllde kraven i avsnitt 4.8, se
nedanstående tabeller.

Koncept 1

7��� �������� @��������� 

Livslängd ≥1500 Fh 1009 Fh Ej OK

Producerbar inom nuvarande
ämne

Ja OK

Tillverkningskostnaden får ej
öka

Har ej verifierats

Vikten får ej överstiga 2,21 kg Överstiger ej 2,21 kg OK

Tätfunktionen vid HT-
turbinskiva får ej förändras

Ingen förändring OK

Kraftbalansen vid högtrycks-
rotorn får ej påverkas

Ingen förändring OK

�)������+���@��������� �������%�!���9

Koncept 2
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Livslängd ≥1500 Fh 1717 Fh OK

Producerbar inom nuvarande
ämne

Ja OK

Tillverkningskostnaden får ej
öka

Har ej verifierats

Vikten får ej överstiga 2,21 kg Överstiger ej 2,21 kg OK

Tätfunktionen vid HT-
turbinskiva får ej förändras

Minskad tätfunktion Ej OK

Kraftbalansen vid högtrycks-
rotorn får ej påverkas

Har ej verifierats

�)������+���@��������� �������%�!���9

Koncept 3
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Livslängd ≥1500 Fh 2133 Fh OK

Producerbar inom nuvarande
ämne

Ja OK

Tillverkningskostnaden får ej
öka

Mindre än 5% ökning Ej OK

Vikten får ej överstiga 2,21 kg Överstiger ej 2,21 kg OK

Tätfunktionen vid HT-
turbinskiva får ej förändras

Ingen förändring OK

Kraftbalansen vid högtrycks-
rotorn får ej påverkas

Ingen förändring OK

�)������+.��@��������� �������%�!��.9

Verifieringen visade att koncept 3 uppnådde de ställda kraven, förutom kravet att
tillverkningskostnaden ej får öka. Ett alternativ är att utföra en konstruktionsoptimering
för att minska tillverkningskostnaden.
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Resultatet visar att koncept 3 ger den procentuellt största förbättringen av livslängden i
radien vid styrklacken.

Arbetet visar att det finns en potential för en ökning av livslängden till 1500 Fh genom
en omkonstruktion av främre låsring.

En rekommendation till fortsatt arbete är att utföra en FE-analys av koncept 3 i 3D, för
att identifiera övriga livslängdsbegränsande områden, till exempel vid bult- och kyl-
luftshål.
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UG-filer Främre Låsring finns under:

• /G/Ug/Militart Flyg/Ug-parter/Framre lasring/lasring sketchmodell

ANSYS-filer Främre Låsring finns på CD-skiva hos Torbjörn Salomonson, avd. 7163:

• Randvillkor 1: /Ansysmodell 2-12/lasring_5.db

• Randvillkor 2: /Ansysmodell 2-12/lasring_6.db

• Randvillkor 3: /Ansysmodell 2-12/lasring_7.db

• Randvillkor 4: /Ansysmodell 2-12/lasring_8.db

• Randvillkor 5: /Ansysmodell 2-12/lasring_9.db

• Randvillkor 6: /Ansysmodell 2-12/lasring_10.db

• Randvillkor 7: /Ansysmodell 2-12/lasring_11.db

• Randvillkor 8: /Ansysmodell 2-12/lasring_12.db

• Randvillkor 9: /Ansysmodell 13-17/lasring_13.db

• Randvillkor 10: /Ansysmodell 13-17/lasring_14.db

• Randvillkor 11: /Ansysmodell 13-17/lasring_15.db

• Randvillkor 12: /Ansysmodell 13-17/lasring_16.db

• Randvillkor 13: /Lasring_Y/lasring_Y2.db, /koncept1_Y/koncept_1Y.db

• Randvillkor 14: /lasring_XY/lasring_XY.db, /koncept1_XY/koncept1_XY.dbb

• Randvillkor 15: /lasring_XY/lasring_XYta.db, /koncept1_XY/koncept1_XYta.db

• Randvillkor 16: /lasring_XY/lasring_XYF.db, /koncept1_XY/koncept1_XYF.db

• Randvillkor 17: /lasring_XY/lasring_XYpunkt.db,
/koncept1_XY/koncept1_XYpunkt.db

• Slutgiltiga randvillkor: /lasring/lasring_kraft.db, /Koncept1/koncept1_kraft.db,
/Koncept2/koncept_2krafthalv.db, /Koncept3/koncept_3kraft.db
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