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EXAMENSARBETE

Gjutet lagerhus
Sammanfattning

Detta examensarbete har utförts på konstruktionsavdelningen inom Commercial Engines
på Volvo Aero Corporation, VAC, i Trollhättan. Examensarbetet ingår i ett
motorprojekt som kallas för CLEAN. CLEAN-projektet skall så småningom utmynna i
en demonstrator, testmotor för motorprover. I CLEAN-projektet är VAC:s uppgift bland
annat att utveckla det bakre turbinstativet där lagerhuset ingår. För att förse det gjutna
lagerhuset med olja, ventilation och instrumentering behövs det olika typer av
anslutningar.

Målet med examensarbetet var att presentera ett konceptförslag till ett gjutet lagerhus
där anslutningar skulle definieras. Modeller och ritningar skulle utföras på lagerhuset i
gjutet och bearbetat tillstånd.

I inledningsfasen av arbetet identifierades samtliga krav på lagerhusets anslutningar med
mera. Krav ställdes på bland annat godstjocklekar, rördimensioner, flöden, toleranser
samt standarder.

Två modeller, en gjutmodell och en definitionsmodell, togs fram. I början av
modellarbetet användes programmet CADDS5i. I Unigraphics finjusterades sedan
designen på båda modellerna. Både gjutritning och definitionsritning togs fram med
hjälp av nya snitt från modellerna.

Examensarbetet i samarbete med VAC har resulterat i ett konceptförslag med ritningar
till ett gjutet lagerhus för CLEAN-projektet. Det framtagna konceptförslaget uppfyller
de krav som i dagsläget är definierade. Eftersom konstruktionen på varvtalsräknaren inte
var bestämd när arbetet färdigställdes kommer modifieringar att behövas i modeller och
ritningar.
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DISSERTATION

Cast bearing housing
Summary

This degree thesis is done at the engineering department, Commercial Engines at Volvo
Aero Corporation, VAC, in Trollhättan. The degree thesis is part of a project called
CLEAN. The CLEAN-project shall finally result with a demonstrator for engine testing.
VAC develop, among other products, in the CLEAN-project the turbine exhaust case,
TEC, which includes the bearing housing. Different connections are needed to support
the bearing housing with oil, ventilation and instrumentation.

The goal with this degree thesis is to present a proposal for a new bearing housing with
the connections defined. Models and drawings of the bearing housing shall be made.

To start with all the specifications on the bearing housing and the connections needed to
be identified. Specifications where for example found for casting thickness, pipe
dimensions, tolerances and standards.

Two models, one casting model and one detail model, where made. The software
CADDS5i where used in the beginning of the modelling. Later on the models were
finally adjusted in the software Unigraphics. Both a casting drawing and a detail
drawing where made from the models.

The result of the degree thesis in corporation with VAC is proposal to a bearing housing
with drawings for the CLEAN-project. The proposed design satisfies all specifications
that are defied today. Further modifications is needed in our models and drawing due to
an unfinished speed probe design.

Keywords: Cast bearing housing, connections, models, drawings.
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Förord
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på C-nivå, som genomförts under våren
2002 på konstruktionsavdelningen inom Commercial Engines vid Volvo Aero
Corporation, VAC, i Trollhättan. Examensarbetet utgör ett avslutande, obligatoriskt
moment i Maskiningenjörsprogrammet, 120 poäng, med inriktning mot
produktutveckling vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla och motsvarar 2x10
högskolepoäng.

Jan Nilsson, på konstruktionsavdelningen 9640 Commercial Engines, har varit
handledare på VAC. Handledare samt examinator på Högskolan Trollhättan/Uddevalla
har varit Mats Eriksson.

Under examensarbetet har vi kommit i kontakt med medarbetare från flera olika
avdelningar. Ett speciellt tack riktas till vår handledare, Jan Nilsson som varit ett mycket
bra stöd under arbetets gång. Tack även till Lennart Bredberg som på många sätt
bidragit med sin mångåriga erfarenhet. Vi vill även tacka övriga på avd. 9640.

Tack också till vår handledare och examinator på Högskolan Trollhättan/Uddevalla för
ett gott samarbete.

Trollhättan, 2002-09-17

Peter Petersson Conny Lindgren
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Symbolförteckning

ANTLE Ett testmotorprojekt

CAD Computer Aid Design

CADDS5i Ett CAD-program

CGM Ett bildformat som används när man gör om CADDS5i-
ritningar till bildobjekt

CLEAN Ett testmotorprojekt

ECM Engineering Coordination Memo, Brevväxling mellan de
inblandade parterna i projektet

GE General Electric, Amerikansk flygmotortillverkare

HTU Högskolan Trollhättan/Uddevalla

MTU Tysk flygmotortillverkare, Motoren und Turbinen Unionen

P&W Pratt and Whitney, Amerikansk flygmotortillverkare

RR Rolls Royce, Engelsk flygmotortillverkare

SKEGA Ett företag som bland annat tillverkar o-ringar

SNECMA Fransk flygmotortillverkare

SLA Stereolitography, Friformsframställning

TEC Turbine Exhaust Case – Bakre turbinstativ

Unigraphics Ett CAD-program

VAC Volvo Aero Corporation

Nötter Tillverkningsinstruktioner

Scavenge Dräneringskanal för olja

Spigot Skruvförband med fläns som styr toleransen

Squeezefilm En oljefilm som skall ta upp vibrationerna mellan lagerhus
och lager



Gjutet lagerhus                                           2002-09-19

- 1 -

1 Inledning
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på
konstruktionsavdelningen inom Commercial Engines vid VAC. Rapporten vänder sig i
första hand till de personer i CLEAN-projektet som arbetar med konstruktion och
tillverkning av TEC. Rapporten innehåller delar som modeller och ritningar av ett gjutet
lagerhus.

1.1 Volvo Aero Corporation
VAC hade år 2000 sammanlagt 4200 anställda (varav 3400 i Sverige) och en
årsomsättning på 10,7 miljarder kr. VAC är uppdelat i fem olika affärsområden:
Military Engines, Land & Marine Gas Turbines, Aviation Services, Aerospace
Components (som innefattar Commercial Engines och Space Propulsion). Commercial
Engines, förbättrar, utvecklar och tillverkar komponenter till civila flygmotorer åt de
stora flygmotortillverkarna (P&W, RR, GE, mm). Komponenter till flygmotorer måste
ofta klara höga temperaturer och krafter, samtidigt som komponeternas vikt måste vara
låg. I figur 1.1 visas en civil flygmotor och exempel på komponenter VAC specialiserat
sig på.

Figur 1.1 Exempel på flygmotorkomponenter, som VAC specialiserat sig på.

1. Fläktspole
2. Mellanhus
3. Axlar
4. Brännkammarhus
5. Ledskenor
6. Lågtrycksturbinhus
7. Bakre turbinstativ
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1.2 Bakgrund
Det projekt som examensarbetet ingår i, kallas för CLEAN, och är ett europeiskt
samarbetsprojekt mellan 15 flygmotortillverkare. Projektet leds av SNECMA och MTU.
CLEAN-projektet skall så småningom utmynna i en demonstrator, testmotor för
motorprover. I CLEAN-projektet är VAC:s uppgift bland annat att utveckla det bakre
turbinstativet där lagerhuset ingår. För att förse det gjutna lagerhuset med olja,
ventilation och instrumentering behövs olika typer av anslutningar. Även
varvtalsräknare och en anslutning för oljedränering krävs.

1.3 Syfte
Syfte var att föreslå ett koncept på ett lagerhus med anslutningar anpassat efter de krav
som ställts. Syftet var även att göra det möjligt för VAC att överta arbetet för eventuella
modifieringar.

1.4 Mål
Målet med examensarbetet var att presentera ett fullvärdigt konceptförslag på hela
lagerhuset. Detta innebär att definiera och placera anslutningarna i lagerhuset. För att
VAC med underleverantörer skall kunna tillverka lagerhuset krävs modeller och
ritningar för detaljen i gjutet och bearbetat tillstånd.

1.5 Avgränsningar
Inga hållfasthetsberäkningar eller ekonomiska modeller, ej heller någon livscykelanalys
eller tillverkning kommer att genomföras.

2 Förutsättningar
Utgångspunkt för arbetet var tolv snitt genom lagerhuset. Dessa snitt hade vissa fixa
punkter och plan som inte fick ändras varken i placering eller design. Ändringar och
nykonstruktion krävdes för spigot, alla anslutningar, skruvförband i anslutning till
TEC:en, skruvförband till värmesköld, skruvförband till TEC-plåten och lagerhusets
bakre lock.
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2.1 Lagerhus
Lagerhuset kommer att gjutas i inco 718 och inkluderar en kona med strukturella
förstyvningar och en spigot som förbinder lagerhuset med TEC:n.

Figur 2.1 TEC komplett

2.1.1 Lagerhusets placering

Lagerhuset är placerat i centrum av en komplett enhet som kallas TEC. På en
konventionell flygmotor är TEC:n placerad i de bakre regionerna, men på CLEAN-
motorn sitter det en värmeväxlare längst bak. Se bilaga 1

2.1.2 Lagerhusets funktioner

Lagerhusets främsta funktioner är att hålla lagret som motorns axel löper igenom och att
överföra radiella krafter från lagret till motorfästena.

2.2 Anslutningarnas funktion

2.2.1 Varvtalsräknare

En säkerhetsfunktion är att det skulle vara möjligt att placera tre stycken varvtalsräknare
i lagerhuset för att kunna mäta motoraxelns varvtal. Anledningen till att man har tre
stycken är att ifall en går sönder skall man veta vilken det är då den visar ett annat
varvtal än de två andra.

L a g e r h u s

T E C
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2.2.2 Oil feed

Oilfeed är en anordning som skall smörja lagret med olja. Den är konstruerad på så sätt
att den sprutar olja med högt tryck på ett noga uträknat ställe.

2.2.3 Scavenge

Scavenge är placerat längst ner på lagerhuset och eftersom oljan som smörjt lagret
samlas där och därför behövs en anslutning för att föra bort begagnad olja.

2.2.4 Squeeze film

En av oljans funktioner är att den skall skapa en vibrationsupptagande oljefilm mellan
lagerhuset och lagret, en så kallad squeeze film.

2.2.5 Ventilation

I lagerhuset finns det två ventilationsanslutningar som har till uppgift att ventilera lagret.

2.2.6 Instrumentering

Två anslutningar i lagerhuset är instrumenteringsanslutningar som har till uppgift att
förse lagerhuset med instrumenteringskablage. Dessa kablar kommer endast att placeras
i testmotorn och inte i den framtida motorn.

3 Metod
Arbetet består huvudsakligen av fyra delar:

1. Kartläggning av specifikationer och krav

Kartläggning av specifikationer och krav var ett fortlöpande arbete där täta diskussioner
med övriga inom avdelning 9640 fördes. Denna kartläggning gjordes för att finna
standarder som var godkända i projektet.

2. Definition av konstruktionskoncept

Anslutningarna (2st olja in, 1st olja ut, 2st ventilation, 2st instrumentering och 3st
varvtalsräknare) i lagerhuset skall placeras och definieras med hänsyn till  bearbetning
och gjutning. För att konstruera en så tillverkningsvänlig detalj som möjligt fördes
regelbundna diskussioner med produktion och gjuteri. Lagerhuset skall även ha interna
kanaler för att kunna transportera olja. Som hjälp vid konstruktion av kanalerna
utnyttjades VAC:s tidigare erfarenheter.

3. 3D modellering i CADDS5i och Unigraphics

Bossarna till gjutmodellen och definitionsmodellen modellerades i CADDS5i.
Modellerna konverterades med hjälp av Step till Unigraphics där de slutfördes.
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4. Ritningsframställning

Unigraphicsmodellerna konverterades sedan tillbaka till CADDS5i för att snittas upp
och måttsättas med toleranser. Toleranserna valdes med specifikationer, godkända av
projektgruppen,  som utgångspunkt.

4 Genomförande

4.1 Specifikationer och krav
I inledningsfasen av arbetet skulle samtliga krav på lagerhusets anslutningar identifieras.
Krav fanns på godstjocklekar, rördimensioner, flöden och toleranser. Standarder utgivna
av bland annat VAC, SNECMA samt MTU måste tas hänsyn till och följas.

Utgångspunkten var de tolv snitten genom lagerhuset som tidigare utvecklats på VAC.
Då dimensionen på rören var bestämda togs anslutningarna fram genom diskussion med
VAC. På grund av utrymmesbrist i lagerhuset försvårades arbetet att finna lämpliga
anslutningar kraftigt. Antalet skruvar i skruvförbanden valdes med hjälp av VAC´s
tidigare erfarenheter av skruvförband på lagerhus.

4.2 Definition av konstruktionskoncept

4.2.1 Design Record

För att skapa ordning i valen av standarder skapades nya aktuella snitt av lagerhuset i
CADDS5i. I de nya snitten syntes vilka olika typer av rör, rörkopplingar, skruvar mm
som valdes. Det visas även var på lagerhuset som det krävdes gjutpålägg, se bilaga 2.
För att ytterligare förtydliga arbetet skrevs design record för varje snitt.

4.2.1.1 Generellt för alla snitt

De olika snitten och dess ingående delar redovisas i bilaga 2.

Där bearbetning skall ske finns ett gjutpålägg på 3 mm. Denna något stora tolerans
valdes för att ge möjlighet till senare modifieringar av bearbetad yta. På vissa områden
är pålägget 4 mm eftersom gjutradierna på 1 mm inte skall göra att gjuttoleransen
understiger 3 mm. För att vissa områden skall kunna modifieras så finns där ett ännu
större gjutpålägg.

En spigot utformades enligt standard, se bilaga 7 nummer 1. Spigot används för att
undvika kravet på noggranna toleranser i skruvhålen, istället sätts en noggrann tolerans
på styrdiametern i spigoten som har en presspassning. Spigoten utformades med tappen
på ytterkant av lagerhuset för att bibehålla ett gemensamt centrum, även om TEC:n
utvidgas mer än lagerhuset när motorn blir varm.
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För att hålla värmeskölden på plats utformades en låsklack, enligt tidigare erfarenheter
på VAC, och ett skruvförband. Skruvförbandet bestod av 6 st Nr 10-skruvar med
tillhörande gänginsatser enligt VAC-standarden 180735. Skruvhålen var jämnt fördelade
med en delningsvinkel på 60�. Toleranser hämtades från den tidigare nämnda
standarden.

Skruvförbandet mellan lagerhuset och TEC:n bestod av 20 st 5/16” 24-UNJF-skruvar.
De genomgående skruvhålen är jämnt fördelade med en delningsvinkel på 18� och
toleranser enligt standard, se bilaga 7 nummer 1.

Skruvförbandet mellan lagerhuset och lagerhusets bakre lock bestod av 20 st 1/4” 28-
UNJF-skruvar. 1/4” skruvarna valdes enligt ECM MTU124. Skruvhålen är jämnt
fördelade med en delningsvinkel på 18�.

Slutligen konstruerades även 12 stycken förstyvningsribbor enligt rekommendation av
experter på området. Förstyvningsribborna är till för att ta upp de radiella belastningar
som lagerhuset utsätts för. Dessa syns inte i något av snitten A-M utan redovisas i bilaga
2.1.

4.2.1.2 Snitt A-A

Inga anslutningar finns i snitt A-A eftersom ett motorfäste är placerat på ytterringen. Det
medför att ingen plats för röranslutning finns. Här visas även vad begreppen TEC och
lagerhus innebär. Dessa två detaljer bildar tillsammans en TEC-komplett. Se bilaga 2.2.

4.2.1.3 Snitt B-B

Anslutningen i snitt B-B, se bilaga 2.3, är en modifiering av en tvåbultskoppling, enligt
standard, se bilaga 7 nummer 2. Modifieringen av kopplingen innebär att o-ringsspåret i
axeln är förskjutet i axiell riktning, istället för att vara placerat i äntringsfasen. O-ringen
är av typen SKEGA 8,73 x 1,78, denna tätning valdes för att passa kopplingen.
Skruvarna som förbinder kopplingen med lagerhuset är av storlekskod Nr.10-32UNF.
Lämpliga gänginsatser valdes till Nr.10-32UNF enligt VAC-181019. Röret som svetsas
på kopplingen är av dimensionen 9,5x1,65.

Rörkopplingen som sitter på utsidan av TEC:n arbetades fram med hjälp av experter på
området. Kopplingen består av en låsmutter AS4370-06, en låsvajer AS1790-06 samt
den del som svetsas på röret. Delen som svetsas på röret är en kombination av
standarderna AS1708 och EN4552. Hela kopplingen är av samma modell som i snitt D-
D.

De borrade kanalerna på 5mm som skall leda oljan till lagerytan tätas i öppningarna med
två expanderpluggar enligt VAC-181349 med beteckningen 6,35L. Håldimensioner från
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”LEE-standard” stainless steel LeePlug Long PLGA2501020A Class1. Hålet som
förbinder kanalen med lagerytan är 0,8 mm i diameter.

4.2.1.4 Snitt C-C

Varvtalsräknaren i snitt C-C, se bilaga 2.4, dimensionerar det gängade hålet i lagerhuset,
fullständiga uppgifter om instrumentet saknas för tillfället. Varvtalsräknaren är av
samma modell som i snitt E-E och J-J.

I snitt C-C syns även skruvhålen för skruvförbanden mellan lagerhuset och TEC:en,
lagerhuset och lagerhusets bakre lock samt TEC-plåten. Skruvarna samt skruvhålen är
av samma modell som i snitt F-F, J-J och M-M.

4.2.1.5 Snitt D-D

Oilfeedanslutningen mellan lagerhuset och röret i snitt D-D, se bilaga 2.5, är en
modifiering av kopplingen EN4550-1-06. Övriga ingående delar i kopplingen är mutter
EN4551-06, ferrule EN4555B06. Fullständiga uppgifter om den modifierade kopplingen
saknas för tillfället, därför anges den gängbeteckning som är antagen. Gängbeteckning
för hålet är 10,900-24UNS enligt VAC-180735. Gänginsatsen är vald enligt VAC-
181019 och med storlekskod 3/8”-24UNF längd 19,1mm. Oljeröret som svetsas på
kopplingen är av dimensionen 9,53x1,65.

Targetbossen för att låsa detaljens läge i rymden syns i detta snitt. Den är definierad med
ritning, se bilaga 7 nummer 3, som utgångspunkt. Targetbossen i detta snitt består av ett
plan som är tillverkat med fina toleranser. Targetsystemet används för att ”väga upp”
lagerhuset, det vill säga att ge lagerhuset ett fixt koordinatsystem som används för att få
rätt toleranser vid bearbetning. Bossen är placerad så långt från centrum som möjligt.

Rörkopplingen på utsidan av TEC:n är av samma modell som i snitt B-B.

4.2.1.6 Snitt E-E

Varvtalsräknaren i snitt E-E dimensionerar det gängade hålet i lagerhuset, fullständiga
uppgifter om instrumentet saknas för tillfället. Se bilaga 2.6.

Rörkopplingen på utsidan av TEC:n i detta snitt består av en modifierad EN4552 för att
kunna trä den genom det mellanliggande staget i TEC:n, en modifierad retained nut (en
ferrul med nyckeltag för att kunna dra åt gängan, nykonstruktion), en låsmutter
EN4551-16 Y samt ett tillplattat 22x1,5 rör. Vid den tillplattade delen av röret är
dimensionen 25,4x16,0x1,5. Röret leder till kopplingen i snitt F-F.
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4.2.1.7 Snitt F-F

Anslutningen i snitt F-F, se bilaga 2.7, är en modifiering av en trebultskoppling, se
bilaga 7 nummer 4. Modifieringen av kopplingen innebär att o-ringstätningen är
förskjuten in i gjutgodset istället för att täta i äntringsfasen. O-ringen är av typen
SKEGA 20,35x1,78, denna tätning valdes för att passa kopplingen. Skruvarna som
förbinder kopplingen med lagerhuset har storlekskod Nr.10-32UNF. Lämpliga
gänginsatser valdes till Nr.10-32UNF enligt VAC-181019. Röret som svetsas på
kopplingen har dimensionen 22 x 1,5. Röret ansluts med kopplingen i snitt E-E.

Den gjutna dräneringskanalen är utformad med ritning VAC-8555991 som
utgångspunkt.

I detta snitt syns även skruvhålen för skruvförbanden mellan lagerhuset och TEC:n samt
lagerhuset och lagerhusets bakre lock.

4.2.1.8 Snitt G-G

Anslutningen mellan lagerhuset och röret i snitt G-G, se bilaga 2.8, är en modifiering av
en trebultskoppling, se bilaga 7 nummer 4. Modifieringen av kopplingen innebär att o-
ringstätningen är förskjuten in i gjutgodset istället för att täta i äntringsfasen. O-ringen
är av typen SKEGA 20,35 x 1,78, denna tätning valdes för att passa kopplingen. De
bultar som förbinder kopplingen med lagerhuset har storlekskod Nr.10-32UNF.
Lämpliga gänginsatser valdes till Nr.10-32UNF enligt VAC-181019. Röret som svetsas
på kopplingen har dimensionen 22 x 1,5.

Rörkopplingen på utsidan TEC:n är av samma modell som i snitt E-E och M-M.

4.2.1.9 Snitt H-H

Den invändiga cylindriska rörgängan i snitt H-H, se bilaga 2.9, har SIS-standard SMS
1705 och med gängbetäckning 3/8”-18 NPSF. I denna anslutning skall diverse
instrumenteringskablar dras in. Anslutningen är av samma modell som i snitt K-K.

Targetbossen för att låsa detaljens läge i rymden syns i detta snitt. Den är definierad med
ritning, se bilaga 7 punkt 3, som utgångspunkt. Ett hål för lokaliseringstappen är
placerat i centrum av targetbossen för att säkerställa lagerhusets placering.
Lokaliseringstappen är från Halder norm+technik och har Ref. No. EH 2263.022 modell
kort och cylindrisk.
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4.2.1.10 Snitt J-J

Varvtalsräknaren i snitt J-J, se bilaga 2.10, dimensionerar det gängade hålet i lagerhuset,
fullständiga uppgifter om instrumentet saknas för tillfället.

I detta snitt syns även skruvhålen för skruvförbanden mellan lagerhuset och TEC:n,
skruvförbandet mellan lagerhuset och lagerhusets bakre lock samt TEC-plåten.

4.2.1.11 Snitt K-K

Den invändiga cylindriska rörgängan i snitt K-K, se bilaga 2.11, har SIS-standard SMS
1705 och med gängbetäckning 3/8”-18 NPSF. I denna anslutning skall diverse
instrumenteringskablar dras in.

4.2.1.12 Snitt L-L

Det finns inga anslutningar i snitt L-L eftersom ett motorfäste är placerat på ytterringen.
Det medför att det inte finns plats för rören. Se bilaga 2.12.

4.2.1.13 Snitt M-M

Anslutningen mellan lagerhuset och röret i snitt M-M, se bilaga 2.13, är en modifiering
av en trebultskoppling, se bilaga 7 nummer 4. Modifieringen av kopplingen innebär att
o-ringstätningen är förskjuten in i gjutgodset istället för att täta i äntringsfasen. O-ringen
är av typen SKEGA 20,35 x 1,78, denna tätning valdes för att passa kopplingen.
Skruvarna som förbinder kopplingen med lagerhuset har storlekskod Nr.10-32UNF.
Lämpliga gänginsatser valdes till VAC-181019 Nr.10-32UNF. Röret som svetsas på
kopplingen har dimensionen 22 x 1,5. Rörkopplingen på utsidan av TEC:n är av samma
modell som i snitt E-E och G-G.

Targetbossen för att låsa detaljens läge i rymden syns i detta snitt. Den är definierad med
ritning, se bilaga 7 nummer 4, som utgångspunkt. Ett hål för lokaliseringstappen är
placerat i centrum av targetbossen för att säkerställa lagerhusets placering.
Lokaliseringstappen är från Halder norm+technik och har Ref. No. EH 2263.022 modell
kort och cylindrisk.

I detta snitt syns även skruvhålen för skruvförbanden mellan lagerhuset och TEC:n samt
skruvförbandet mellan lagerhuset och lagerhusets bakre lock.

4.3 Modeller
Två modeller, en gjutmodell och en definitionsmodell, togs fram med hjälp av snitten av
lagerhuset. I början av modelleringsarbetet användes programmet CADDS5i. Efter ett
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tag blev modellerna så komplicerade att de blev svårhanterliga. vilket ledde till att
modellerna fördes över via Step till Unigraphics. I Unigraphics finjusterades designen
på både gjutmodell och definitionsmodell. När arbetet var slutfört i Unigraphics fördes
filerna tillbaka till CADDS5i, eftersom alla ritningar och modeller skulle redovisas i
CADDS5i. Överföringen från Unigraphics till CADDS5i gjordes med
direktkonverteraren, Theorem, på grund av att modellen  blev ofullständig då överföring
med Step tillämpades.

4.3.1 Gjutmodell

Gjutmodellen skapades med de tolv snitten som grund. Med standardernas dimension
och toleranskrav som mall skapades anslutningsbossarna på gjutmodellen. Även tolv
förstyvningsribbor skapades för att uppfylla styvhetskraven. För att underlätta
gjutningen användes tillåtna gjutradier. Den slutgiltiga gjutmodellen redovisas i bilaga
5.

4.3.2 Definitionsmodell

Efter att arbetet med gjutmodellen var klart gjordes en definitionsmodell med
gjutmodellen som utgångspunkt. Verktyg för att ta bort gjutpålägget och hål gjordes och
användes sedan på gjutmodellen. Även på definitionsmodellen användes standardkraven
som mall vid modelleringen. Den slutgiltiga definitionsmodellen redovisas i bilaga 6.

4.4 Ritningar
Efter att modellerna tagits fram skapades på nytt nya tvärsnitt. Dessa snitt är direkt tagna
ur de nya modellerna. För att kontrollera att de nya snittens, i förhand bestämda, ytor
och punkter stämmer överens med de tidigare gjordes en jämförelse med de tidigare
snitten i CADDS5i. Med snitten från de uppsnittade modellerna gjordes både gjutritning
och definitionsritning.

4.4.1 Gjutritningar

Gjutritningen består av en översiktsmodell med nötter och ett targetsystem som är
måttsatt. En av nötterna innebär en hänvisning till en cadmodell. Detta är tillräckligt för
att kunna tillverka SLA-modellen som används när gjutskalet skall skapas. Hålen för
lokaliseringstapparna i targetsystemet finns i gjutritningen eftersom det är gjutaren som
bearbetar bossarna samt borrar hålen och inte VAC. Targetsystemet är placerat så långt
från centrum som möjligt för att det skall bli lättare att ”väga upp” lagerhuset i rymden.
Lagerhuset får därmed ett fixt koordinatsystem som används för att få rätt toleranser vid
bearbetning. Gjutritningen redovisas i bilaga 3.
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4.4.2 Definitionsritningar

På definitionsritningen gjordes en fullständig måttsättning på de områden som VAC
skall förädla. Toleranser togs fram med hjälp av olika standarder, andra likvärdiga
ritningar samt via diskussion med experter på olika områden. Definitionsritningen
redovisas i bilaga 4.

5 Resultat
Nedan följer en beskrivning av det gjutna lagerhuset som är resultatet av
examensarbetet.

5.1 Gjutmodell och gjutritning
Gjutmodellen används för att skapa en SLA-modell. Gjutpålägg har tillförts på de ytor
som senare skall bearbetas. Gjutritningen består av en översiktsmodell med nötter och
ett targetsystem som är måttsatt. En av nötterna hänvisar till gjutmodellen. I figur 5.1
visas gjutmodellen samt de tre targetbossarna

Figur 5.1 Gjutmodell samt tre stycken targetbossar

Targetboss
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5.2 Definitionsmodell och bossar
Definitionsmodellen används för att skapa definitionsritningen. Denna måttsatta ritning
används senare för att erhålla rätt toleranser vid bearbetning av det gjutna lagerhuset.
Bossarna i definitionsmodellen används för att ansluta lagerhuset med de olika
anslutningarna. I figur 5.2 visas definitionsmodellen samt de tio bossarna.

Figur 5.2 Definitionsmodell med namngivna bossar

5.3 Kopplingar och rör
Kopplingarna samt rören som redovisas i snittbeskrivningarna, kap 4.2, används för att
ansluta lagerhuset med följande anslutningar:

� Squeeze och Oil feed, 2 st olja in.

� Scavenge, Olja ut

� 2 st ventilation.

� Instrumenteringsbossar.

� 3 st varvtalsräknare.

Varvtalsräknare

Ventilation

Instrumentering

Squeeze

Scavenge

Oil feed
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6 Analys
Det gjutna lagerhuset har arbetats fram med avseende på rådande förhållanden och krav
i projektet. Eftersom konstruktionen av varvtalsräknaren inte var bestämd när
examensarbetet färdigställdes kommer modifieringar att behövas i modeller och
ritningar.

Konstruktionen av spigoten kan behöva en vidare studie i hållfasthetsprogrammen på
grund av att den valda designen eventuellt kan ha vissa svagheter. För tillfället anses
dock denna konstruktion vara det bästa alternativet.

Anslutningarna har arbetats fram med hjälp av olika vedertagna standarder som Volvo
Aero Corporation använder sig av. Där standarder inte finns att tillgå har diskussioner
med experter på området lett till förslag på lämpliga lösningar. Således anses
anslutningarna väl uppfylla de krav som ställts.

7 Slutsatser
Examensarbetet har resulterat i ett konceptförslag med ritningar till ett gjutet lagerhus
för CLEAN projektet. I resultat, kap 5, finns figurer samt beskrivning som visar de
ingående delarna i konceptförslaget till det gjutna lagerhuset. Det framtagna
konceptförslaget uppfyller de krav som i dagsläget är definierade.

8 Rekommendationer till fortsatt arbete
Eftersom konstruktionen på varvtalsräknaren inte var bestämd när examensarbetet
färdigställdes kommer modifieringar att ske i modeller och ritningar. MTU har
huvudansvaret för varvtalsräknaren. Även ett slutgiltigt ställningstagande för eventuell
ändring av spigoten krävs.
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9 Bilagor
Bilaga 1 CLEAN-motorn

Bilaga 2 Design record med alla snitt

Bilaga 3 Gjutritning

Bilaga 4 Definitionsritning

Bilaga 5 Gjutmodell

Bilaga 6 Definitionsmodell

Bilaga 7 Standard- och ritningshänvisningar
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