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Volvo Aero Corporation har konstruktionsansvaret för att antal munstycken till raket-
motorer, bl. a. till Ariane5-motorn och till dess efterföljare inom det europeiska rymd-
samarbetet. Dessa munstycken arbetar vid höga kylmedietryck. Målet med examensar-
betet var att beräkna spänningarna i munstycksväggarna då delar av väggstrukturen
plasticeras. Ett annat mål var att beräkna sprängtrycket för en provpanel samt förbereda
och driva ett sprängprov, som ska göras på en plan panel med sandwichstruktur och
konskarvsmanifold, för att verifiera sprängtrycksberäkningarna. Spänningarna omför-
delning vid plasticering beräknades med hjälp av icke linjära FE-analyser. Resultaten
jämfördes med värden från linjära FE-analyser. Ovanstående resultat jämfördes därefter
med värden enligt en handberäkningsmetod. Sprängtrycket för konskarvsmanifoldermo-
dellen beräknades med hjälp av en icke linjär FE-analys. I förberedelserna och drivning-
en av sprängprovet skrevs en testplan som beskriver provsekvens, predikterat spräng-
tryck och instrumentering för att verifiera sprängtrycksberäkningarna.

De maximala spänningsmåtten för linjära och icke linjära analyser var största och
minsta huvudspänningen för inner- och ytterväggen samt von Mises effektivspänning
för mellanväggen. Handberäkningsmetoden kunde tillämpas med viss korrigering. De
maximala töjningsmåtten för linjära analyser var största och minsta huvudtöjningen för
inner- och ytterväggen, samt von Mises totala effektivtöjning för mellanväggen. Von
Mises totala effektivtöjning var alltid det största töjningsmåttet för plastiska analyser.
Det effektiva Poissons talet ν´ bör dock användas vid beräkning av von Mises totala
effektivtöjning. Töjningen ansågs som lämpligt brottkriterie p.g.a. materialkurvans
egenskaper. Von Mises totala effektivtöjning, εe, är ett lämpligt brottkriterium vid stora
plastiska töjningar i flera riktningar. Sprängtrycket är trycket som ger brottöjningen εB,
som är 21% för svetsat material. Det predikterade sprängtrycket för konskarvsmani-
foldmodellen är 510bar. Provpanelen trycksätts stegvis till sprängning med olja som
tryckmedia.
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The space propulsion division at Volvo Aero Corporation has development responsibi-
lity of the outlet nozzles for rocket engines, e.g. Ariane5 engine and the next engine
generation, within the European joint space program. This dissertation aims to study
stress level redistribution in plastic analyses. This dissertation also aims to estimate the
burst pressure, prepare and run the burst pressure test for a flat sandwich panel with
cone joint. The burst pressure test will verify the estimation method.

The stress distribution was calculated by linear and non-linear FE analyses and was
compared. These results were also compared with hand calculated results. The burst
pressure for the cone joint model was estimated by non-linear FE- analysis. The burst
pressure test was runned and prepared by writing of a test plan, which describes pressure
levels at test, predicted results and instrumentation to verify the estimation method.

For linear and non-linear results, maximum and minimum principal stresses were the
most significant values for the inner and outer wall, total eqvivalent stress was the hig-
hest value for stresses in the middle wall. Handcalculated results can be used with some
correction. For linear results, the maximum and minimum principal strains were the
most significant values for the inner and outer wall, total eqvivalent strain was the hig-
hest value in the middle wall. For non-linear results, von Mises total eqvivalent strain
was the most significant quantity of strain. Depending on actual material properties, the
strain level was selected as failure criterium. Von Mises total effective strain, εe, is sui-
table as failure criterion in case of load with significant plastic strain in several direc-
tions. The effective Poissons ratio should be used when calculating von Mises total
eqvivalent strain. The burst pressure level was determined by the ultimate strain level,
εB, which is 21% for welded material. Burst pressure for the cone joint model was pre-
dicted to 510bar. The test panel will be stepwise pressurised to burst with oil as the
pressure medium.
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Detta examensarbete omfattar 10p och är ett arbete utfört på c-nivå. Arbetet är den av-
slutande delen i min utbildning som resulterar i Maskiningenjörsexamen med inriktning
mot produktutveckling (COOP), 120p.

Examensarbetet har utförts på utvecklingsavdelningen för munstycken inom division
Rymd på Volvo Aero Corporation AB i Trollhättan.

Jag tackar min handledare på Volvo Aero Corporation AB Eva Stenström och min
handledare Kjell Niklasson samt min examinator Mats Eriksson på Högskolan i Troll-
hättan/Uddevalla för vägledning och stöttning.

Jag vill även tacka Rikard Fransson, Tomas Damgaard, Leif Johansson, Robert Tano
och Torkel Davidsson för all hjälp under arbetets gång.

Päivi Laaksonen
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Maskiningenjörsutbildningen med inriktning mot produktutveckling, 120p, avslutas
med ett 10p examensarbete på c-nivå.

Det valda ämnet, Metodutveckling för prediktering av sprängning av en munstycksvägg
avslutar ett arbete som påbörjades med en förstudie av examensarbetet under föregående
läsperiod. Arbetet påbörjades med handberäkningar och linjära FE-analyser och avslutas
med icke-linjära FE-analyser samt drivning av ett sprängprov för att verifiera tidigare
beräknade resultat mot utfallet i sprängprovet.

���� ������������


Syftet med examensarbetet var att få ökad förståelse för vad som sker i väggstrukturen
vid ett sprängprov. Målet med examensarbetet var att studera hur spänningarna i plåten
omfördelades då delar av väggstrukturen plasticeras. Ett annat mål var att beräkna
sprängtrycket för provpanelen samt förbereda och driva ett sprängprov, som ska göras
på en plan panel med Sandwichstruktur med konskarvsmanifold, för att verifiera
sprängtrycksberäkningarna.

Det visade sig i ett tidigt skede av examensarbetet, att utvärderingen av sprängprovet
kom att utgå, momentet ersattes då med uppgiften att beräkna sprängtrycket.

+� ,��&�
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Volvo Aero Corporation har konstruktionsansvaret för att antal munstycken till raket-
motorer, bl. a. till Ariane5-motorn och till dess efterföljare inom det europeiska rymd-
samarbetet. Dessa munstycken arbetar vid höga kylmedietryck. Det är viktigt att kunna
beräkna sprängtrycket i olika trycksatta detaljer. Raketmotorns munstycke har sin pla-
cering i raketens nederdel, där flamman gör sig synlig. Munstyckets uppgift är att ex-
pandera flamman för att uppnå ökad dragkraft. Examensarbetet behandlar en mun-
stycksvägg av sandwichtyp, se figur.

Figur 2.1 Tvärsnitt av munstycksvägg

kylkanal

Munstyckets insida

Yttervägg

Innervägg

Mellanvägg
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Munstycksväggen består av en tjock innerplåt ur vilken det fräses ur ett antal spår. Till
denna svetsas en tunnare ytterplåt och på så sätt bildas en struktur med kylkanaler. Pro-
blemet är att finna en förenklad metod för att kunna prediktera sprängtrycket.


�"������ "5���  �"�� ������������ '� ��������� ��� ���"������ ���� ��� ���� ,
"���������"������������!"�� ������������8��� ��������� ������!������ ������"�����
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Studien av spänningsfördelningen gjordes på en förenklad modell av kylkanalen där
axiell krökning försummades. Beräkningar avsåg icke linjära FE-analyser, med indata
från enaxliga dragprov av aktuellt material. Maximalt 40% av den totala examensar-
betstiden skulle läggas på panel-sprängprovet.

-� �
��
Spänningar beräknades med hjälp av icke linjära FE-analyser med indata från enaxliga
dragprov av aktuellt material. Resultaten jämfördes med värden från linjära FE-analyser.
Därefter jämfördes ovanstående resultat med värden enligt handberäkningsmetoden som
behandlades under förstudien.[2]

Spänningarnas och töjningarnas omfördelning i strukturen vid plasticering studerades
för att hitta största spännings- och töjningsmåttet att använda vid utvärdering av resul-
taten.

I förberedelserna och drivningen av sprängprovet skrevs en testplan som beskrev prov-
sekvens, predikterat sprängtryck och instrumentering för att verifiera sprängtrycksbe-
räkningarna. Sprängtrycket för konskarvsmanifoldermodellen beräknades med hjälp av
icke linjära FE-analyser.

Sprängprovet kommer att utföras vid Volvo Aero Corporation på instrumenterings-
avdelningen.
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Linjära och icke linjära FE-analyser utfördes på två stycken kanaltvärsnitt med invändi-
ga radier samt en yttre konkavitet beroende på lasersvetsen, med olika kanalbredd.
Geometri 1 och 2 valdes eftersom de har identiska väggtjocklekar, för att underlätta ut-
värderingen av resultat. Se tabell och figur 1.1:

t1 t2 t3 W

1 0,7 0,7 0,8 4,653

2 0,7 0,7 0,8 5

Tabell 4.1 Analyserade geometrier

 ��� !"#����



FE-modellen är en 3D-modell av en kylkanal med invändiga radier och utvändig konka-
vitet för lasersvets. Kanaltvärsnittet är lasersvetsat på den högra angränsningsytan som
är konkav till formen.

Modellen är ett tårtbitsformat snitt utskuret ur en cirkulär kon. Modellen är snittad radi-
ellt mitt i kylkanalen och i mitten av mellanväggen (upptill och nedtill på modellen i
figur 4.1.1). Dessa snitt symmetrilåses. För att få plan töjning (εz=konstant), är ovansi-
dan låst i z-led och undersidans noder kopplade i z-led. Modellen är meshad med både
mapped mesh och free mesh med elementtypen SOLID95.

Trycklasten, P=500bar, antogs för att båda kanaltvärsnitten skulle plasticeras men inte
uppnå genomplasticering. Trycklasten lades på invändiga areor i kylkanalen. Se figurer
för mesh, låsningar, laster och globalt koordinatsystem:

Figur 4.1.1-2 FE-modell av ett kylkanaltvärsnitt
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Spänningarnas omfördelning studerades i ett kanaltvärsnitt när strukturen utsattes för
plasticering. Studien utfördes för att hitta det största spänningsmåttet att använda vid
utvärdering av resultat Resultat från linjära FE-analyser jämfördes med icke linjära re-
sultat och resultat enligt handberäkningsmetoden.[2]

Studien utfördes på sammanlagt 14st noder. 9st av noderna var belägna i den mest påk-
ända radien, radien mellan innervägg och mellanvägg. 4st av noderna var belägna på
inner- och ytterväggens ytor samt 1st nod på mellanväggen. Radien mellan mellanvägg
och ytterplåt studerades inte eftersom den inte är lika högt påkänd och inte behandlas
med handberäkningsmetoden. Numrering av noder, se figur:

Figur 4.2 Numrering av noder

98�8�� �� ������ �!�������

De höga spänningarna i radierna omfördelades till ett större område vid plasticering,
vilket ledde till en kraftig sänkning av spänningsnivån mellan den linjära och icke-
linjära analysen. Största skillnaden i resultat återfanns för de mest påkända noderna,
noderna 2-7. Se bilaga 5.

Med radiell riktning avses mellanväggens riktning, tangentiell riktning är inner- och
ytterväggens riktning.

Spänningarna för modellen med radier och yttre konkavitet studerades, för att försöka
hitta det största spänningsmåttet.

10 11

12

13 14

1

9
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Det visade sig att noderna som befann sig på mellanväggens yta med den maximala las-
ten i radiell led, hade von Mises effektivspänning som största spänningsmått.

Noder med positiv tangentiell spänning som största spänning, noderna på inner- och
ytterväggens utsidor samt i radien, hade största huvudspänningen som största mått på
spänning. Noder med negativ tangentiell spänning, noderna på insidan av inner- och
ytterväggen, hade minsta huvudspänningen som största mått på spänning.

Typen av spänningsmått var samma för linjär och icke linjär analys. Se bilaga 1 och 3.

98�8�� �� ��������7������

Töjningsnivån ökade för samtliga noder vid plasticering. Ökningen var markant i de
mest påkända noderna, noderna 2-7 samt noderna 10 och 11, belägna i radien mellan
inner- och ytterväggen samt på innerplåten, se bilaga 6.

Töjningar för modellen med radier och yttre konkavitet för lasersvets studerades för att
bestämma största måttet på töjning. Här skilde sig resultatet mellan linjär och icke linjär
analys:

•  Noder belägna på mellanväggens yta med den maximala spänningen i radiell led,
hade von Mises effektivtöjning som största töjningsmått

•  Noder belägna på inner- och ytterväggens utsidor med tangentiell dragspänning som
största spänningsmått, hade största huvudtöjningen som största töjningsmått, medan
noderna belägna på inner- och ytterväggens insidor, med tangentiell tryckspänning
som största spänningsmått hade minsta huvudspänningen som största töjningsmått.

Se bilaga 2 och 4 för resultat.

98�8-� <!"����� �����"����������������

Resultat för geometri 1 med förenklad modell utan radier och konkavitet för lasersvets,
jämfördes med resultat enligt handberäkningsmetoden som behandlades under förstudi-
en.[2] Resultat presenteras i MPa. Se tabell:

Analys 10 [σy] 11 [σy] 12 [σx] 13 [σy] 14 [σy]

Linjär 762 -572 335 -420 624

Ickelinjär 757 -563 335 -416 619

Handberäkning 638,4 -466,5 335,9 -339,4 512,6

Linjär/Handber 1,20 1,23 1,00 1,24 1,22

Ickelinjär/Handber 1,19 1,21 1,00 1,22 1,21

Tabell 4.2.3.1 Jämförelse av resultat, förenklad modell och handberäkningsmetod
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Handberäkningsmetoden kunde användas fullt ut för samtliga noder, med rekommenda-
tionen att resultatet för σy från handberäkningsmetoden multiplicerades med faktorn 1,2.
Detta var indata från förstudien, Teoretisk studie av väggdimensioner på munstycks-
vägg.[2] Skillnaden i resultat antogs bero på inspänningsförhållanden. Böjspänning be-
räknades med elementarfallet för en fast inspänd balk, medan inner- och ytterväggen ej
kan antas vara fast inspända fullt ut, eftersom de rör sig då mellanväggen deformeras.

98�89� <!"����� �����"�����"���������

Resultat för geometri 1 modellerad med radier och underskärning för lasersvets, jämför-
des med resultat enligt handberäkningsmetoden.[2] Resultat presenteras i MPa. Se ta-
bell:

Analys 10 [σy] 11 [σy] 12 [σx] 13 [σy] 14 [σy]

Linjär, radier 685,9 -561,9 331,1 -328,2 589,9

Icke linjär, radier 497,7 -526,6 336,5 -409,9 409,9

Handberäkning 638,4 -466,5 335,9 -339,4 512,6

Linjär, radier/Handber 1,07 1,20 0,99 0,98 1,15

Icke linjär, radier /Handber 0,78 1,13 1,00 1,20 0,80

Tabell 4.2.4.1 Jämförelse av resultat, modell med radier och handberäkningsmetod.
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Resultaten för noderna 10,11,12 och 14 överensstämde för den linjära analysen, här
kunde överslagsräkning med handberäkningsmetoden tillämpas, med rekommen-
dationen att resultatet för σy från handberäkningsmetoden multiplicerades med faktorn
1,2.

Resultatet för nod 13 från den linjära FE-analysen var något lägre, jämfört med handbe-
räkningsmetoden och sammanföll med det handberäknade resultatet. Det antogs bero på
en lastfördelningen i den ökade arean beroende på den stora radien mellan inner- och
yttervägg.
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En jämförelse med resultaten från den icke-linjära analysen visade att handberäknings-
metoden kunde tillämpas för samtliga noder . Handberäkningsmetoden kunde tillämpas
med korrigering av resultatet för noderna 11 och 13 med korrektionsfaktorn 1,2, samt
för noderna 10 och 14 med korrektionsfaktorn 0,8.

Spänningarna hade fördelat sig jämnare över tvärsnittet, därav de lägre värdena för no-
derna 10 och 14. Resultat, se bilagor 5-6.
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Resultatet från den linjära analysen plottades som elementlösning, vilket gav en jämn
fördelning av spänningen i undersökta områden. Det av programmet uppskattade felet
(SMXB) var 3,2% vid linjär analys av tangentiella spänningar för geometri 1. Värdet
från den linjära analysen anses därmed vara ett bra resultat. Se figur nedan.

Figur 4.3.1.1 Tangentiella spänningar i ett kanaltvärsnitt, linjär analys

Noggranheten antogs vara densamma för båda linjära beräkningarna, eftersom trycklas-
ter och elementindelning är identiska för båda analyserna.

Lösningen från den icke linjära analysen för geometri 1 plottades som elementlösning,
och visar en jämn fördelning av tangentiella spänningar. Lösningen från den icke-linjära
analysen antas därmed vara ett bra resultat. Se figur nedan.

Figur 4.3.1.2 Tangentiella spänningar i ett kanaltvärsnitt, icke linjär analys

Noggranheten antogs vara densamma för båda icke linjära beräkningarna, eftersom
trycklaster och elementindelning är identiska för båda analyserna.
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Studien av spänningar hade följande utfall för resultat från både linjära och icke linjära
analyser:

•  Noder med dominerande radiell last (last i x-led) hade von Mises effektivspänning
som maximal storhet

•  Noder med dominerande tangentiell last (last i y-led) hade första eller tredje huvud-
spänningen som dominerande storhet

Spänningarna i mellanväggen var σx≈300MPa genom hela tvärsnittet och spänningarna
σy≈-50 och σz≈90MPa, se bilaga 1. Eftersom de radiella spänningarna var mycket lägre
till beloppet än de tangentiella och mellanväggen utsattes för både tryck- och dragspän-
ning, var von Mises effektivspänning, som tar hänsyn till samtliga huvudspänningsrikt-
ningar det största spänningsmåttet.

Spänningarna i innerväggen som är mest påkänd, var σy varierande mellan 690 och –
560MPa genom hela tvärsnittet,samt spänningarna σx≈-50MPa och σz≈280Mpa, se
bilaga 1. Det finns dock ett område med lägre spänning, ca 80Mpa, i mitten av
innerväggen, se figur 4.3.2.2. Den tangentiella spänningen var mycket större till
beloppet än de andra spänningarna, och var därmed det största spänningsbeloppet.

Von Mises effektivspänning, σe, beräknas med följande ekvation:

( ( ) ( ) ( ) )




 −+−+−= 2

13
2

32
2

212

1 σσσσσσσ
H

[4.3.2.1]

Lasten uppbyggnad bör dock studeras vid tolkning av resultat. Böjspänningen ger upp-
hov till tryckspänning på insidan av inner- och ytterväggen. En kombination av både
drag- och böjspänning växlar tecken i väggtvärsnittet och anses inte vara lika påfrestan-
de för strukturen som ren dragspänning. [2] Se figurer nedan för spänningar i x och y-
led:

Figur 4.3.2.1-2 Spänningarna σx och σy i ett kanaltvärsnitt
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Det material som har använts i analyserna är ett segt stål med hög brottöjning, εB=30% i
obearbetat skick. Uppmätningar av spänning-töjning under dragprov visar att material-
kurvan är relativt flack i området från flytgräns till brottgräns. En viss ökning av tryck
ger då en relativt liten ökning i spänning men däremot en stor ökning i töjning. Därför
har töjningen ansetts vara ett lämpligare mått än spänning att använda som brottkriteri-
um.

Olika töjningsmått studerades för att kunna säga vilket som ger det maximala värdet och
var det uppträder. I vissa delar av strukturen är belastningen i stort sett enaxlig, medan
det är två- eller treaxligt i andra delar, och måste vägas samman till ett effektivmått.

Resultatet skilde sig mellan linjär och icke linjär analys. Resultat från linjära analyser:

•  Noderna på mellanväggen som utsattes för stor radiell töjning hade von Mises ef-
fektivtöjning som störst töjningsmått

•  Noderna på inner- och ytterväggarna utsatta för tangentiell töjning hade största eller
minsta huvudtöjningen som största måttet på töjning

Dessa resultat beror av storleken på töjningarna på samma sätt som för spänningarna i
föregående avsnitt.

Von Mises totala effektivtöjning var alltid det maximala töjningsvärdet för icke linjära
analyser, se figur:

Figur 4.3.3.1 von Mises effektivtöjning

Von Mises totala effektivtöjning beräknas på följande sätt med huvudtöjningarna som
komposanter:

( )
( ) ( ) ( )[ ]2

1
2

13
2

32
2
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[4.3.3.1]
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Det effektiva Poissons talet, ν´, har det förinställda värdet 0 vid avläsning av resultatet
von Mises totala effektivtöjning i beräkningsprogrammet Ansys. I de fall där den plas-
tiska töjningen är mycket större än den elastiska kan ν´ sättas till värdet 0,5.

Det bör noteras att det effektiva Poissons tal ν´, påverkar resultatet kraftigt. Det förins-
tällda värdet ν´=0 ger kraftigt förhöjda töjningsnivåer. Om ν´ sätts till värdet 0,5, kan
den avlästa töjningsnivån bli för låg, eftersom ν´=0,5 förutsätter att den plastiska ande-
len av total töjning är mycket större än den elastiska.

ν´ beräknas för hand enligt följande ekvation:

( )
WRW

HO

ε
ενν −−= 5,05,0´ [4.3.3.2]

Det modifierade Poissons tal har använts vid framtagning av von Mises effektivtöjning
eftersom kylkanalstrukturen utsätts för stora plastiska töjningar i förhållande till de
elastiska töjningarna.[1]
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En provstav som belastas i dragning blir längre samtidigt som dess tvärarea minskar.
Deformation i längdriktningen ger upphov till deformation i tvärled. På motsvarande
sätt kommer töjningen i längdled ge töjning i tvärled, tvärkontraktion. Tvärkontraktio-
nen är proportionell mot töjningen i längdriktingen.

Proportionalitetskonstanten kallas tvärkontraktionstal eller Poissons tal och betecknas ν:

εtvär=-νε [4.3.3.1.1]

Minustecknet beror av att stången blir smalare när den belastas i dragning. Faktorn ν är
en materialparameter som bestäms experimentiellt, och antar värden i intervallet
0≤ν≤0,5.

Vi studerar ett rätblock för att förklara intervallet för värdet av ν. Rätblocket har sido-
längderna a0, b0 och c0 i obelastat tillstånd. Se figur:

Figur 3.3.3.1.1 Rätblock i obelastat tillstånd

Ursprungsvolymen av rätblocket är:

0000 �.�/ = [4.3.3.1.2]

a0

b0

c0



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

,����,

Efter belastning är blockets sidolängder a,b och c. Se figur:

Figur 4.3.3.1.2 Rätblock i belastat tillstånd

a=a0(1+ε) b=b0(1+ε) c=c0(1+ε) [4.3.3.1.3-5]

Den nya volymen av rätblocket är:

( )( )( )υευευε −−+== 1110000 �.��.�/ [4.3.3.1.6]

Volymändringen blir:
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[4.3.3.1.7]

Faktorerna 2νε+ν2ε+ν2ε2≈0, och ger följande ekvation:

( )ευ21000 −=∆ �.�/ [4.3.3.1.8]

Ekvation [3.3.3.1.8] visar att om ν=0,5, är volymändringen nära noll, vilket innebär
ingen eller mycket liten midjebildning vid töjning. Är ν=0, är volymsändringen
∆V=a0b0c0, dvs hela ursprungsvolymen, vilket innebär mycket kraftig midjebildning där
tvärsnittsarean går mot noll vid töjning.[3]
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De höga spänningarna i radierna omfördelades till ett större område vid plasticering.

Resultat från utförda linjära och icke linjära analyser gav följande resultat för spänning-
ar:

•  Största huvudspänningen, σ1 är det största spänningsmåttet för inner- och yttervägg-
ens utsidor.

•  Minsta huvudspänningen, σ3 är det minsta spänningsmåttet på inner- och yttervägg-
ens insidor mot kylkanalen.

•  Von Mises effektivspänning σe är det största måttet på spänning för mellanväggen.

a
b

c
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Lastens uppbyggnad bör dock studeras vid tolkning av resultat. Böjspänningen ger upp-
hov till tryckspänning på insidan av inner- och ytterväggen. En kombination av både
drag- och böjspänning byter tecken i väggtvärsnittet och anses inte vara lika påfrestande
för strukturen som ren dragspänning som har samma tecken genom hela tvärsnittet.
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Resultatet både för modellen med och utan radier från den linjära FE-analysen var jäm-
förbart med resultat från handberäkningsmetoden, med rekommendationen att den tang-
entiella spänningen, σy, från handberäkningsmetoden multiplicerades med faktorn 1,2.

Resultatet för modellen med radier från den icke-linjära FE-analysen var jämförbart med
handberäkningsmetoden, med korrigering av det handberäknade resultatet av tangentiell
spänning för noderna belägna på insidan av innerväggen och på utsidan av ytterväggen
med korrektionsfaktorn 1,2, samt för noderna belägna på utsidan av innerväggen samt
på insidan av ytterväggen med korrektionsfaktorn 0,8.
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Det material som har använts i analyserna är ett segt stål med hög brottöjning, εB=30% i
obearbetat skick. Uppmätningar av spänning-töjning under dragprov visar att material-
kurvan är relativt flack i området från flytgräns till brottgräns. En viss ökning av tryck
ger då en relativt liten ökning i spänning men däremot en stor ökning i töjning. Vägg-
strukturen utsätts även för stora plastiska töjningar i flera riktningar. Därför har von Mi-
ses totala effektivtöjning, εe, ansetts vara det lämpligaste töjningmåttet att använda som
brottkriterium. Det modifierade Poissons tal ν` bör dock användas vid beräkning av von
Mises effektivtöjning.

Resultat från utförda linjära analyser gav följande resultat för töjningar:

•  Största huvudtöjningen, ε1 är det största töjningsmåttet för inner- och ytterväggens
utsidor

•  Minsta huvudtöjningen, ε3 är det minsta töjningsmåttet för inner- och ytterväggens
ytor mot kylkanalen

•  Von Mises effektivtöjning εe är det största töjningsmåttet för mellanväggens yta

Von Mises totala effektivtöjning var alltid det maximala töjningsvärdet för icke linjära
analyser.
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Det kommande sprängprovet skall verifiera beräkningsmetoden som används vid pre-
diktering av sprängtrycket. Konskarvsmanifoldern är den urfrästa öppna arean mellan de
olika kanaltvärsnitten. Sprängtrycket bestäms av brottöjningen, i detta fall av von Mises
totala effektivtöjning, εe, som är ca 21% för svetsat material vid rumstemperatur.

Ett antal icke-linjära FE-analyser utfördes på en geometri med två olika kanalbredder
sammanlänkade med en konskarvsmanifolder för tryckutjämning mellan kanalerna. Med
horisontell låsning avses låsning i z-led. Två modeller med olika låsningar analyserades:

1. Modell med den övre arean låst i z-led och med koppling av nodernas axiella rörelse
till en masternod på den undre begränsningsytan

2. Modell med båda horisontella begränsningsytorna låsta i z-led

Modellen med den övre arean låst i z-led och med koppling av nodernas axiella rörelse
till en masternod på den undre begränsningsytan är en submodell av en större modell.
Modellen skall simulera en riktig hårdvara, kon med en viss utsräckning.

Modellen med låsningar i z-led längs båda horisontella begränsningsytorna skall simule-
ra provpanelen, som är svetsad i provtrycksmanifoldern.

Båda modellerna har identisk elementindelning kring manifoldarean.
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FE-modellen är en 3D-modell bestånde av två olika kylkanaltvärsnitt med en kon-
skarvsmanifolder för tryckutjämning mellan de olika kanaltvärsnitten. Strukturen är
modellerad utan utvändig underskärning för lasersvets. Se figur.

Figur 5.1.1 Modell av konskarvsmanifolder
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Modellen skapades som ett plant tvärsnitt och meshades med mapped mesh och ele-
menttypen SOLID95. Den meshade modellen sveptes därefter rakt till lägen motsvaran-
de kylkanalernas geometri. Se figurer.

Figur 5.1.2-3 Meshad modell av konskarvsmanifolder

Kylkanalernas volymer avlägsnades, och tryckytorna identifierades. Tryckytorna om-
vandlades till komponenter för att förenkla påläggning av trycklaster. Modellen låstes i
z-led längs den vertikala övre arean. Samtliga noder tillhörande den undre vertikala are-
an valdes ut och deras rörelse i axiell led kopplades till en nod belägen i ett av hörnen på
samma area. Se figur:

Figur 5.1.4 Modell av konskarvsmanifolder med låsningar

De två vertikala symmetriytorna låstes i y-led.
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Väggstrukturen utsätts för tryck från både flamman och omgivningen vid verkligt last-
fall. Eftersom sprängprovet kommer att utföras i normal rumsmiljö, sattes trycket på
både flamsidan och utsidan av panelen till 1,0 bar som är det ungefärliga atmosfärs-
trycket. Se figur.

Figur 5.1.5 Modell av konskarvsmanifolder med yttre laster

Trycklasten lades på invändiga areor i kylkanalerna i steg om 30 bar med start från
100bar till 370bar. Därefter ökades trycklasten i steg om 10bar upp till 465bar, som var
den högsta trycknivån.

:8�8�� �� �����

Konskarvsmanifoldermodellen var mest påkänd i övre högra radien på manifoldern.
Gränsen för brottöjning, den totala effektivtöjningen enligt von Mise, εe, beräknades
med modifierat Poissons tal ν`=0,4965. Gränsen εe≈21% uppnåddes vid en trycklast
mellan 370 och 380bar. Den icke linjära FE-analysen gav von Mises effektivtöjning,
εe=19,45% för trycklasten P=370bar. Se figurer för resultat med trycklasten P=370bar.

Figur 5.1.1.1-2 Modell av konskarvsmanifolder, spänningar och töjningar vid P=370bar
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Den förhöjda spännings- och töjningsnivån i konskarvmanifolderns övre högra radie är
verkan av böjspänning i strukturen, eftersom nedre delen av modellen är rörlig i radiell
led. Resultat för samtliga trycknivåer återfinns i bilaga 7.

:8�8�� ����# 

Effektivspänningen enligt von Mise, σe, plottades som elementlösning, vilket visar en
jämn spänningsövergång mellan elementen. Lösningen antas därmed ha god noggrann-
het. Se figur:

Figur 5.1.2.1 Elementplott på von Mises effektivspänning, σe.
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Trycknivån för sprängning för ett konskarvstvärsnitt med olåst nederdel är Pspräng-

ning=370bar.
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FE-modellen är en 3D-modell bestående av två olika kylkanaltvärsnitt med en kon-
skarvsmanifolder för tryckutjämning mellan de olika kanaltvärsnitten. Strukturen är
modellerad utan utvändig underskärning för lasersvets. Se figur.

Figur 5.2.1 Modell av konskarvsmanifolder
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Modellen skapades som ett plant tvärsnitt och meshades med mapped mesh och ele-
menttypen SOLID95. Den meshade modellen sveptes därefter rakt till lägen motsvaran-
de kylkanalernas geometri. Se figurer.

Figur 5.2.2-3 Meshad modell av konskarvsmanifolder

Kylkanalernas volymer avlägsnades, och tryckytorna identifierades. Tryckytorna om-
vandlades till komponenter för att förenkla påläggning av trycklaster. Modellen låstes i
z-led längs den vertikala övre arean. Samtliga noder tillhörande den undre vertikala are-
an valdes ut och deras rörelse i kopplades till en nod belägen i ett av hörnen på samma
area. Se figur:

Figur 5.2.4 Modell av konskarvsmanifolder med horisontella låsningar

De två horisontella symmetriytorna låstes i y-led.
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Väggstrukturen utsätts för tryck från både flamman och omgivningen vid verkligt
lastfall. Eftersom sprängprovet kommer att utfördas i normal rumsmiljö, sattes trycket
på både flamsidan och utsidan av panelen till 1.0 bar. Se figur.

Figur 5.2.5 Modell av konskarvsmanifolder med yttre laster

Trycklasten lades på invändiga areor i kylkanalerna med trycknivåerna: 372bar, 420bar,
465bar och 520bar. Därefter ökades trycklasten i steg om 50bar upp till 620bar, som var
den högsta trycknivån.

:8�8�� �� �����

Konskarvsmanifoldermodellen var mest påkänd kring de övre radierna på manifolder-
öppningen. Gränsen för brottöjning, von Mises totala effektivtöjning, εe, beräknades
med modifierat Poissons tal ν`=0,4966. Gränsen εe≈21% uppnåddes mellan trycknivå-
erna 510 och 520bar. Den icke linjära FE-analysen gav von Mises effektivtöjning
εe=19,97% vid trycklasten P=510bar. Se figurer för resultat med trycklasten P=510bar.

Figur 5.2.1.1-2 Modell av konskarvsmanifolder, spänningar och töjningar vid P=510bar

Spänningar och töjningar hade fördelat sig jämnt längs konskarvmanifolderns radier,
eftersom modellen var fast inspänd längs båda sina avgränsningsytor. Resultat för samt-
liga trycknivåer återfinns i bilaga 8.
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Effektivspänningen enligt von Mises, σe, plottades som elementlösning, vilket visar en
jämn spänningsövergång mellan elementen. Lösningen antas därmed ha god noggrann-
het. Se figur:

Figur 5.2.2.1 Elementplott av von Mises effektivspänning, σe.
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Trycknivån för sprängning för ett konskarvstvärsnitt med låst nederdel är Pspräng-

ning=510bar.
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Eftersom provtryckningsmanifoldern är fast inspänd är det resultatet för tvärsnittet med
två horisontella låsningar som gäller för att prediktera sprängning av konskarvs-
manifoldern. Den förväntade lägsta trycknivån för sprängning av konskarvs-
manifoldermodellen är därmed 510bar. Utfallet från sprängprovet kommer att verifiera
lämpligheten av använd beräkningsmetod. Om utfallet från det kommande sprängprovet
sammanfaller med det predikterade sprängtrycket, kan beräkningsmetoden även tilläm-
pas för verklig hårdvara.
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Testplanen behandlar provning av plan sandwichpanel med konskarvsmanifold.

(��� ���������������
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Denna testplan behandlar sprängning av plan Sandwich provpanel med konskarvsmani-
fold och beskriver:

•  Omfattning och mål med provet

•  Beskrivning av provhårdvara

•  Beskrivning av hur provet skall utföras

•  Krav på kontroll och dokumentation efter sprängning

(��� ���������������������������������

Provet avser sprängning av sandwichprovpanel med konskarvsmanifold. Provpanelen
består av två sektioner med olika kanalbredder med en konskarvsmanifold för tryckut-
jämning. Syftet med sprängprovet är att verifiera använd beräkningsmetod och geome-
trin för konskarvsmanifoldern

;8�8�� *������� �����=���4�����=�"����

Anordningen fixeras med provtryckningsmanifoldern i ett maskinskruvstycke. Lägesgi-
varna monteras därefter i en omgivande fixtur uppbyggd av stålstänger. Olja används
som tryckmedia.

;8�8�� 2� ���"��������

Mätningen görs differentiellt över provpanelen med mätspetsar tvärs över panelens
tjocklek, med flata mätspetsar på provpanelens undersida, dvs mot innerplåten. Mät-
ningen på panelens ovansida, mot ytterplåten utförs med spetsigare mätspetsar för att
undvika mätfel beroende på lasersvetsens geometri.

;8�8-� �� ��������5��3�,����# 

Genomförd analys visar att strukturen uppnår effektivbrottöjning för svetsat material,
εe≈21%, vid trycknivån 510bar. Provpanelen antas därmed ha trycknivån Pspräng-

ning>510bar vid sprängning.



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

,����,

(�&� )�������������������

Trycket ökas från 1bar till given nivå. Hålltiden vid respektive trycknivå skall vara un-
gefär 100s. Vid varje avlastning sänks trycknivån till 1bar under ca 30s. Trycknivåerna
är 227bar, 284bar, 372bar och 465bar. Trycksätt därefter till sprängning av provpanel.

Provpanelen trycksätts i steg enligt sekvens i diagram:

Diagram 6.3.1 Provtryckningssekvens

En avgjutning av provpanelens yttre kontur görs innan genomförande av provet samt
efter trycksättning till 227bar, 284bar, 372bar och 465bar. Lägesgivarna demonteras
efter trycksättning till 465bar, vilket är före den förväntade nivån för sprängning. Prov-
panelen trycksätts därefter till sprängning.

(� � *�����
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Kylkanalens utbuktning skall mätas över hela kanalen. Mätningen utförs på två ställen
på centralt belägen kanal. Mätningen görs för att utröna kanalens utbuktning.

Avgjutning görs med hårdplast av epoxityp över konskarvsmanifold med svets och kyl-
kanaler på båda sidorna av panelen görs för att fastställa deformationen innan provse-
kvens samt vid trycknivåerna 227bar, 284bar, 372bar och 465bar.

(�'� +��#��#�
��

Efter genomförd prov skall provpanelen snittas och snittytorna mätas upp/fotograferas.
Uppskärningen får anpassas till utfallet av provet med följande målsättning:

•  Snitt av brusten vägg så att brottstället kan identifieras

•  Snitt av kylkanal

•  Snitt över hela tvärsnittet med båda kylkanalerna och konskarvsmanifold med svets

Exakt positionering av snittet görs efter genomförande av prov
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1 ANSYS , 2000, Basic Structural Nonlinearities for ANSYS 5.6 (training manual),
Version 1

2 Laaksonen Päivi, 2002, Teoretisk studie av väggdimensioner på munstycksvägg,
förstudie inför examensarbetet

3 Dahlgren Tore, 2000, Teknisk hållfsthetslära, Andra upplagan, Lund, Studentlitte-
ratur
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Spänningar från linjära och icke linjära FE-analyser för geometri 1.

geo1_p = resultat från linjär FE-analys

geo1_plstc =resultat från icke-linjär FE-analys

Se tabell:

Tabell 1.1 Resultat spänningar

geo1_p Nod SX SY SZ S1 S2 S3 SEQV SMAX

1021 1 -2.80 369.63 66.92 372.47 66.92 -5.65 347.57 372.47 S1

1093 2 -35.94 909.85 211.11 911.52 211.11 -37.60 852.43 911.52 S1

1568 3 23.64 1189.70 307.63 1240.90 307.63 -27.55 1138.50 1240.90 S1

1570 4 186.60 1173.60 349.39 1370.90 349.39 -10.70 1241.40 1370.90 S1

1566 5 377.98 947.20 339.43 1351.70 339.43 -26.50 1236.50 1351.70 S1

1661 6 676.31 416.35 273.31 1130.70 273.31 -38.04 1048.30 1130.70 S1

1663 7 688.16 35.07 168.27 773.42 168.27 -50.19 739.00 773.42 S1

1659 8 426.38 -58.05 67.35 426.42 67.35 -58.09 435.55 435.55 SEQV

1909 9 285.44 -54.62 28.25 285.54 28.25 -54.72 307.30 307.30 SEQV

1078 10 1.15 685.94 157.99 685.94 157.99 1.15 621.39 685.94 S1

1079 11 -50.38 -561.90 -211.49 -50.38 -211.49 -561.90 452.99 -561.90 S3

1897 12 331.10 -49.91 42.57 331.10 42.57 -49.91 344.22 344.22 SEQV

1836 13 -50.90 -328.17 -145.17 -50.90 -145.17 -328.17 244.12 -328.17 S3

1814 14 0.99 589.91 130.64 589.91 130.64 0.99 535.99 589.91 S1

geo1_plstc Nod

1021 1 -1.35 357.19 101.66 357.61 101.66 -1.78 320.45 357.61 S1

1093 2 -23.16 489.47 215.97 490.93 215.97 -24.62 446.80 490.93 S1

1568 3 39.89 575.45 295.35 598.17 295.35 17.17 503.32 598.17 S1

1570 4 108.57 536.03 310.70 619.68 310.70 24.91 515.22 619.68 S1

1566 5 183.89 421.13 290.64 594.79 290.64 10.23 506.38 594.79 S1

1661 6 310.97 206.57 234.68 527.67 243.68 -10.12 465.98 527.67 S1

1663 7 389.21 16.88 180.71 442.24 180.71 -36.15 414.90 442.24 S1

1659 8 359.79 -50.87 114.25 360.22 114.25 -51.30 358.64 360.22 S1

1909 9 310.80 -54.48 64.79 310.80 64.79 -54.49 322.63 322.63 SEQV

1078 10 0.40 497.68 228.07 497.69 228.07 0.40 431.18 497.69 S1

1079 11 -51.55 -526.62 -282.37 -51.55 -282.37 -526.62 411.48 -526.62 S3

1897 12 336.49 -49.72 91.20 336.50 91.20 -49.72 338.52 338.52 SEQV

1836 13 -54.94 -409.91 -218.58 -54.94 -218.58 -409.91 307.72 -409.91 S3

1814 14 0.67 409.94 158.43 409.94 158.43 0.67 357.52 409.94 S1
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Töjningsnivåer från linjära och icke linjära FE-analyser för geometri 1 med von Mises
totala effektivtöjning beräknat med det effektiva Poissons talet, ν´.

geo1_p = resultat från linjär FE-analys

geo1_plstc =resultat från icke-linjär FE-analys

Se tabell:

Tabell 2.1 Resultat töjningar geometri 1

(NU=0.284)

geo1_p Nod EPTOX EPTOY EPTOZ EPTO1 EPTO2 EPTO3 EPTOEQV EPTOMAX

1021 1 -0.0648 -0.1795 -0.0191 0.1814 -0.0191 -0.0667 0.1776 0.1814 EPTO1

1093 2 -0.1812 0.4394 -0.0191 0.4405 -0.0191 -0.1823 0.4356 0.4405 EPTO1

1568 3 -0.2054 0.5597 -0.0191 0.5933 -0.0191 -0.2390 0.5812 0.5933 EPTO1

1570 4 -0.1259 0.5217 -0.0191 0.6512 -0.0191 -0.2554 0.6344 0.6512 EPTO1

1566 5 0.0619 0.3797 -0.0191 0.6451 -0.0191 -0.2592 0.6319 0.6451 EPTO1

1661 6 0.2453 0.0748 -0.0191 0.5435 -0.0191 -0.2234 0.5357 0.5435 EPTO1

1663 7 0.3220 -0.1065 -0.0191 0.3780 -0.0191 -0.1624 0.7765 0.7765 EPTOEQV

1659 8 0.2165 -0.1014 -0.0191 0.2165 -0.0191 -0.1014 0.2226 0.2226 EPTOEQV

1909 9 0.1497 -0.0735 -0.0191 0.1497 -0.0191 -0.0735 0.1570 0.1570 EPTOEQV

1078 10 -0.1220 0.3273 -0.0191 0.3273 -0.0191 -0.1220 0.3175 0.3273 EPTO1

1079 11 0.0866 -0.2490 -0.0191 0.0866 -0.0191 -0.2490 0.2315 -0.2490 EPTO3

1897 12 0.1702 -0.0798 -0.0191 0.1702 -0.0191 -0.0798 0.1759 0.1759 EPTOEQV

1836 13 0.0428 -0.1392 -0.0191 0.0428 -0.0191 -0.1392 0.1248 -0.1392 EPTO3

1814 14 -0.1042 0.2823 -0.0191 0.2823 -0.0191 -0.1042 0.2739 0.2823 EPTO1

(NU=0) (NU=0) (NU=EFFNU)

geo1_plstc Nod EPTOX EPTOY EPTOZ EPTO1 EPTO2 EPTO3 EPTOEQV EPELEQV EFFNU EPTOEQV EPTOMAX

1021 1 -0.1876 0.3277 -0.0394 0.3283 -0.0394 -0.1882 0.4604 0.2097 0.4016 0.3284 0.3284 EPTOEQV

1093 2 -1.9053 2.0949 -0.0394 2.1062 -0.0394 -1.9166 3.4864 0.2924 0.4819 2.3530 2.3530 EPTOEQV

1568 3 -3.3419 3.5818 -0.0394 3.8790 -0.0394 -3.6391 6.5128 0.3294 0.4891 4.3740 4.3740 EPTOEQV

1570 4 -2.9005 3.1502 -0.0394 4.3346 -0.0394 -4.0849 7.2933 0.3372 0.4900 4.8950 4.8950 EPTOEQV

1566 5 -1.4635 1.7001 -0.0394 4.0019 -0.0394 -3.7653 6.7285 0.3314 0.4894 4.5190 4.5190 EPTOEQV

1661 6 0.5868 -0.3799 -0.0394 2.6515 -0.0394 -2.4446 4.4157 0.3050 0.4851 2.9740 2.9740 EPTOEQV

1663 7 1.1198 -0.9512 -0.0394 1.4205 -0.0394 -1.2519 2.3176 0.2715 0.4747 1.5710 1.5710 EPTOEQV

1659 8 0.6104 -0.4778 -0.0394 0.6114 -0.0394 -0.4789 0.9501 0.2347 0.4466 0.6567 0.6567 EPTOEQV

1909 9 0.3277 -0.2177 -0.0394 0.3277 -0.0394 -0.2177 0.4816 0.2111 0.4053 0.3428 0.3428 EPTOEQV

1078 10 -1.5482 1.7475 -0.0394 1.7475 -0.0394 -1.5483 2.8576 0.2822 0.4787 1.9320 1.9320 EPTOEQV

1079 11 1.1882 -1.3383 -0.0394 1.1882 -0.0394 -1.3383 2.1883 0.2693 0.4734 1.4860 1.4860 EPTOEQV

1897 12 0.4337 -0.3111 -0.0394 0.4337 -0.0394 -0.3112 0.6529 0.2215 0.4267 0.4575 0.4575 EPTOEQV

1836 13 0.1520 -0.2631 -0.0394 0.1520 -0.0394 -0.2631 0.3598 0.2014 0.3791 0.2609 0.2609 EPTOEQV

1814 14 -0.4490 0.6136 -0.0394 0.6136 -0.0394 -0.4490 0.9289 0.2340 0.4456 0.6419 0.6419 EPTOEQV
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Spänningar från linjära och icke linjära FE-analyser för geometri 2.

geo2_p = resultat från linjär FE-analys

geo2_plstc =resultat från icke-linjär FE-analys

Se tabell:

Tabell 3.1 Resultat spänningar för geometri 2

geo2_p SX SY SZ S1 S2 S3 SEQV SMAX

1193 1 -50.5 629.7 126.4 629.7 126.4 -50.5 611.3 629.7 S1

1163 2 -33.2 1069.4 256.3 1071.3 256.3 -35.1 993.3 1071.3 S1

1669 3 34.8 1382.6 364.7 1441.3 364.7 -23.9 1314.8 1441.3 S1

1671 4 220.3 1352.1 408.8 1577.4 408.8 -5.1 1421.5 1577.4 S1

1667 5 435.7 1083.8 393.7 1542.3 393.7 -22.9 1404.0 1542.3 S1

1762 6 762.0 471.7 312.5 1269.9 312.5 -36.2 1171.4 1269.9 S1

1764 7 754.7 42.6 188.4 847.4 188.4 -50.1 805.2 847.4 S1

1760 8 455.8 -59.1 74.5 455.8 74.5 -59.1 462.8 462.8 SEQV

2014 9 303.4 -55.2 32.3 303.6 32.3 -55.3 324.1 324.1 SEQV

1148 10 0.1 771.5 181.4 771.5 181.4 0.1 679.9 771.5 S1

1149 11 -50.4 -659.7 -240.3 -50.4 -240.3 -659.7 540.0 -659.7 S3

2002 12 355.5 -49.9 48.6 355.5 48.6 -19.9 366.3 366.3 SEQV

1939 13 -50.9 -403.2 -167.5 -50.9 -167.5 -403.2 310.8 -403.2 S3

1915 14 1.0 678.4 154.8 678.4 154.8 1.0 615.1 678.4 S1

geo2_plstc

1193 1 -61.6 428.1 160.7 428.1 160.7 -61.6 424.7 428.1 S1

1163 2 -7.6 582.4 274.9 584.2 274.9 -9.5 514.3 584.2 S1

1669 3 75.1 694.0 375.2 720.3 375.2 48.8 581.6 720.3 S1

1671 4 153.7 646.2 390.9 742.1 390.9 57.7 592.8 742.1 S1

1667 5 230.4 503.0 357.5 701.5 357.5 31.9 579.9 701.5 S1

1762 6 365.8 250.8 296.6 612.4 296.6 4.2 526.8 612.4 S1

1764 7 441.3 29.8 217.9 501.1 217.9 -29.9 460.2 501.1 S1

1760 8 394.9 -52.5 138.3 395.3 138.3 -52.9 389.6 395.3 S1

2014 9 335.0 -57.1 81.8 335.0 81.8 -57.1 344.3 344.3 SEQV

1148 10 -1.0 565.1 267.1 565.1 267.1 -1.0 490.5 565.1 S1

1149 11 -52.0 -589.1 -317.9 -52.0 -317.9 -589.1 465.1 -589.1 S3

2002 12 362.5 -49.7 109.1 362.5 109.1 -49.7 360.1 362.5 S1

1939 13 -51.1 -458.5 -253.6 -51.1 -253.6 -458.5 352.8 -458.5 S3

1915 14 0.1 455.3 196.1 455.3 193.1 0.6 395.3 455.3 S1
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Töjningsnivåer från linjära och icke linjära FE-analyser för geometri 2 med von Mises
totala effektivtöjning beräknadt med det effektiva Poissons talet, ν´.

geo2_p = resultat från linjär FE-analys

geo2_plstc =resultat från icke-linjär FE-analys

Se tabell:

Tabell 4.1 Resultat töjningar

(NU=0.284)
geo2_p Nod EPTOX EPTOY EPTOZ EPTO1 EPTO2 EPTO3 EPTOEQV(%) EPTOMAX(%)

1193 1 -0.1356 0.3107 -0.0196 0.3107 -0.0196 -0.1356 0.3124 0.3124 EPTOEQV

1163 2 -0.2096 0.5140 -0.0196 0.5152 -0.0196 -0.2108 0.5076 0.5152 EPTO1

1669 3 -0.2360 0.6483 -0.0196 0.6869 -0.0196 -0.2746 0.6719 0.6869 EPTO1

1671 4 -0.1433 0.5994 -0.0196 0.7472 -0.0196 -0.2911 0.7624 0.7624 EPTOEQV

1667 5 0.0079 0.4332 -0.0196 0.7341 -0.0196 -0.2929 0.7175 0.7341 EPTO1

1762 6 0.2754 0.0849 -0.0196 0.6087 -0.0196 -0.2484 0.5986 0.6087 EPTO1

1764 7 0.3520 -0.1152 -0.0196 0.4128 -0.0196 -0.1761 0.4115 0.4128 EPTO1

1760 8 0.2306 -0.1072 -0.0196 0.2306 -0.0196 -0.1072 0.2365 0.2365 EPTOEQV

2014 9 0.1584 -0.0769 -0.0196 0.1584 -0.0196 -0.0770 0.1656 0.1656 EPTOEQV

1148 10 -0.1378 0.3676 -0.0196 0.3676 -0.0196 -0.1378 0.3567 0.3676 EPTO1

1149 11 0.1050 -0.2948 -0.0196 0.1050 -0.0196 -0.2948 0.2760 -0.2948 EPTO3

2002 12 0.1818 -0.0842 -0.0196 0.1818 -0.0196 -0.0842 0.1872 0.1872 EPTOEQV

1939 13 0.0569 -0.1743 -0.0196 0.0569 -0.0196 -0.1743 0.1589 -0.1743 EPTO3

1915 14 -0.1205 0.3239 -0.0196 0.3239 -0.0196 -0.1205 0.3143 0.3239 EPTO1

(NU=0) (NU=0) (NU=EFFNU)

geo2_plstc Nod EPTOX EPTOY EPTOZ EPTO1 EPTO2 EPTO3 EPTOEQV EPELEQV EFFNU EPTOEQV(%) EPTOMAX(%)

1193 1 -3.156 3.3926 -0.0541 1.6260 -0.0541 -1.4558 0.0267 0.0028 0.478 1.808 1.808 EPTOEQV

1163 2 -4.007 4.2484 -0.0541 4.2747 -0.0541 -4.0335 0.0720 0.0034 0.490 4.830 4.830 EPTOEQV

1669 3 -6.708 7.0143 -0.0541 7.6023 -0.0541 -7.2963 0.1290 0.0038 0.494 8.637 8.637 EPTOEQV

1671 4 -5.671 5.9877 -0.0541 8.2582 -0.0541 -7.9420 0.1403 0.0039 0.494 9.392 9.392 EPTOEQV

1667 5 -2.860 3.1539 -0.0541 7.5048 -0.0541 -7.2105 0.1275 0.0038 0.494 8.531 8.531 EPTOEQV

1762 6 0.998 -0.7431 -0.0541 4.8456 -0.0541 -4.5904 0.0817 0.0034 0.491 5.482 5.482 EPTOEQV

1764 7 1.939 -1.7330 -0.0541 2.4825 -0.0541 -2.2767 0.0412 0.0030 0.484 2.779 2.779 EPTOEQV

1760 8 0.999 -0.8393 -0.0541 1.0009 -0.0541 -0.8409 0.0160 0.0025 0.466 1.092 1.092 EPTOEQV

2014 9 0.483 -0.3495 -0.0541 0.4829 -0.0541 -0.3496 0.0073 0.0023 0.433 0.510 0.510 EPTOEQV

1148 10 -3.156 3.3926 -0.0541 3.3927 -0.0541 -3.1556 0.0567 0.0032 0.488 3.813 3.813 EPTOEQV

1149 11 2.410 -2.5665 -0.0541 2.4095 -0.0541 -2.5666 0.0431 0.0030 0.485 2.902 2.902 EPTOEQV

2002 12 0.630 -0.4830 -0.0541 0.6300 -0.0541 -0.4830 0.0173 0.0024 0.471 0.670 0.670 EPTOEQV

1939 13 0.433 -0.5471 -0.0541 0.4332 -0.0541 -0.5471 0.0085 0.0023 0.441 0.589 0.589 EPTOEQV

1915 14 -0.896 1.0927 -0.0541 1.0927 -0.0541 -0.8957 0.0173 0.0026 0.468 1.178 1.178 EPTOEQV
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Jämförelse av resultat mellan linjär och ickelinjär FE-analys utförd på geometri 1. Stu-
dien avser spänningar i x-, y-, och z-led, σx, σy och σz,  huvudspänningarna σ1, σ2 och σ3

samt von Mises effektivspänning, σe.

Diagram 5.1 Jämförelse av spänningar i x-led, σx

Diagram 5.2 Jämförelse av spänningar i y-led, σy

Diagram 5.3 Jämförelse av spänningar i z-led, σz
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Diagram 5.4 Jämförelse av första huvudspänningen σ1

Diagram 5.5 Jämförelse av andra huvudspänningen σ2

Diagram 5.6 Jämförelse av tredje huvudspänningen σ3
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Diagram 5.7 Jämförelse av effektivspänningen enligt von Mises, σe

Diagram 5.8 Jämförelse av maximal spänning
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Jämförelse av resultat mellan linjär och ickelinjär FE-analys utförd på geometri 1. Stu-
dien avser töjningar i x-, y-, och z-led, εx, εy och εz, huvudtöjningarna ε1, ε2 och ε3 samt
von Mises effektivtöjning, εe.

Diagram 6.1 Jämförelse av töjningar i x-led, εx

Diagram 6.2 Jämförelse av töjningar i y-led, εy

Diagram 6.3 Jämförelse av töjningar i z-led, εz
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Diagram 6.4 Jämförelse av första huvudtöjningen, ε1

Diagram 6.5 Jämförelse av andra huvudtöjningen, ε2

Diagram 6.6 Jämförelse av tredje huvudtöjningen, ε3
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Diagram 6.7 Jämförelse av effektivtöjning enligt von Mise, εe

Diagram 6.8 Jämförelse av maximal töjning

�	
���������

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1RG

9
l
UG
H
�>
�
@

1_p

1_plstc

�	
����������

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1RG

9
l
UG
H
�>
�
@

1_p

1_plstc



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

������

��������
Töjningar från den icke-linjära analysen för konskarvsgeometrin med en horisontell
låsning.

Resultat, se tabell:

Tabell 7.1 Resultat konkarvsmodell med en horisontell låsning.

Nod Trycknivå (bar) EPTOEQV EPELEQV Poissons tal EPTOEQV (%) EPTO1 (%) SEQV (MPa) S1 (MPa) MAX (%) EMAX

11117 100 0.0055783 0.00218 0.4156 0.39406 0.39616 390 380 0.39616 EPTO1

11119 160 0.01684 0.00256 0.467 1.11 1.111 391 381 1.111 EPTOEQV 

11119 220 0.036465 0.002948 0.482 2.4605 2.4584 450 436 2.4605 EPTOEQV 

11117 250 0.0354692 0.0031856 0.487 3.678 3.677 487 474 3.678 EPTOEQV 

11117 280 0.0084085 0.0034754 0.491 5.6395 5.638 531 519 5.6395 EPTOEQV 

11117 310 0.13001 0.0038191 0.493 8.7079 8.703 584 572 8.7079 EPTOEQV 

11117 340 0.19742 0.0041999 0.495 13.206 13.2 642 629 13.206 EPTOEQV 

11117 370 0.29114 0.0046102 0.4965 19.455 19.451 704 689 19.455 EPTOEQV 

11117 380 0.32899 0.0047522 0.4968 21.98 21.975 726 710 21.98 EPTOEQV 

11117 390 0.37098 0.0048975 0.497 24.782 24.775 7489 730 24.782 EPTOEQV 

11117 400 0.41785 0.0050436 0.497 27.912 27.9 771 750 27.912 EPTOEQV 

11117 410 0.47039 0.0051851 0.4976 31.41 31.404 792 769 31.41 EPTOEQV 

11117 420 0.53227 0.0051863 0.4979 35.535 35.53 792 770 35.535 EPTOEQV 

11117 430 0.60851 0.0051878 0.498 40.621 40.611 792 763 40.621 EPTOEQV 

11117 440 0.7025 0.0051883 0.4984 47.2 47.19 791 751 47.2 EPTOEQV 

11117 450 0.84519 0.005188 0.4987 56.395 56.38 791 735 56.395 EPTOEQV 

11117 460 1.0751 0.0051758 0.499 71.721 71.707 791 738 71.721 EPTOEQV 

11117 465 1.2603 0.0051821 0.499 84.074 84.059 792 759 84.074 EPTOEQV 
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Töjningar från den icke-linjära analysen för konskarvsgeometrin med två horisontella
låsningar.

Resultat, se tabell:

Tabell 8.1 Resultat konkarvsmodell med en horisontell låsning.

Nod Trycknivå (bar) EPTOEQV EPELEQV Poissons tal EPTOEQV (%) EPTO1 (%) SEQV (MPa) S1 (MPa) EMAX (%) EMAX

15595 372 0.0676 0.003323 0.4890 4.538 4.536 508 486 4.538 EPTOEQV 

15595 420 0.1164 0.003726 0.4930 7.796 7.796 569 539 7.796 EPTOEQV 

15595 465 0.1887 0.004156 0.4950 12.621 12.620 635 613 12.621 EPTOEQV 

51174 520 0.3206 0.004723 0.4968 21.419 21.418 721 694 21.419 EPTOEQV 

51174 570 0.4934 0.005185 0.4977 32.943 32.940 793 754 32.943 EPTOEQV 

15595 620 0.7834 0.005182 0.4986 52.276 52.265 792 720 52.276 EPTOEQV 

15595 510 0.29882 0.0046397 0.4966 19.997 19.997 709 608 19.997 EPTO1/EPTOEQV


