
 

 

In
st

itu
tio

ne
n 

fö
r t

ek
ni

k,
 m

at
em

at
ik

 o
ch

 d
at

av
et

en
sk

ap
 –

 T
M

D
 

EXAMENSARBETE 
2005-M34 

Helen Clar 
Anna Karlsson 

Framtagning av reparationsmetod
för LMS100, Strut IPT Frame  

 
Generation of repair method 

for LMS100, Strut IPT Frame 



EXAMENSARBETE 

i 

Framtagning av reparationsmetod  
för LMS100, Strut IPT Frame 

 Helen Clar  
Anna Karlsson 

Sammanfattning 
Målet med detta projekt var att ta fram en fungerande reparationsmetod samt genomföra 
reparation av detaljer till IPT Frame, som är ett turbinstativ. En IPT Frame består av en 
ytterring (Outer Case), en innerring (Hub) och tio stag (struts) som förbinder inner- och 
ytterring.  

Bakgrunden till projektet var att vid tillverkning av IPTF behövde man byta ut Hub. När 
man bytte ut Hub visade det sig att Strutarna, Hub samt Outer Case inte hamnade rätt i 
höjdled vilket berodde på att monteringsfixturen var felkonstruerad. VAC var tvungna 
att byta ut Strutarna och samborra om två hål som samborras ihop med Outer Case. För 
att kunna använda Strutarna igen behövdes de felaktiga hålen på något sätt fyllas igen. 
Även att ta fram de tillverkningsunderlag som behövdes för genomförande utav 
reparationen ingick i projektet.  

TIG-svetsning valdes som en lämplig metod att prova på grund av att det finns stor 
kunskap om detta på VAC och det är en vanlig reparationsmetod på Inconel 718. Tre 
förslag på hur hålet bäst skulle fyllas igen med svets framkom, varav ett valdes att testas 
på en kasserad detalj. Förslaget som testades innebar att man borrade upp faser från 
båda sidor på hålet för att kunna komma åt med all svetsutrustning. Testet gick inte helt 
smärtfritt, det uppstod problem med stjärnsprickor. Efter ett antal försök på olika sätt 
och med hjälp av olika operatörer lyckades testet. Under tiden utarbetades också de 
operationsunderlag som skulle behövas om reparationen fungerade.  

Slutsatsen av detta examensarbete är att i första hand välja att använda större 
expanderbultar. Om inte detta är möjligt, finns inom kort en reparationsmetod med TIG-
svets som kan användas. För att få använda reparationsmetoden kommer det att göras en 
kvalificering med Cut up. Reparationsförslaget och kvalificeringen måste slutligen 
också godkännas av GE. Sedan återstår bara att utföra reparationen på de tio strutarna. 
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Summary 
 
The purpose with this work is a generation of repair a method and also do the repair on 
some details for IPT Frame, witch means Intermediate Pressure Turbine Frame. The 
IPT- Frame consists of one Outer Case, one Hub and ten Struts. The Struts connects the 
Hub with the Outer Case. 
 
The background of this work was that, when manufacturing of the IPT- Frame it was 
necessary to replace the Hub. When the Hub was replaced it showed that the Struts, the 
Hub and the Outer Case had wrong vertically positioning, which depended on that the 
mounting fixture had fault in the construction. VAC had to replace the Struts and redo 
the line drilling of the two holes. These holes drill together with the Outer Case. To be 
able to reuse the Struts, the two holes needed to be closed somehow. The work also 
included generation of drawing package which is necessary to do the repair. 
 
TIG welding was chosen as a proper method to test because there is a lot of knowledge 
about this at VAC and it’s also a common repair method for Inconel 718. Three 
suggestions how to best close up the hole with weld were generated, one suggestion was 
chosen for test on a scrapped part. This suggestion implied to drill two chamfers from 
both sides of the hole to reach with all welding equipment. The test didn’t go exactly as 
planed, there was some problem with star shakes.  After a several tests in different ways 
and with help of different operators the tests run out successfully. During this time the 
drawing package was prepared which would be useful if the test results were okay. 
 
The conclusion of this thesis work is to use the method with bigger expandable bolts in 
first place. If that isn’t possible there will soon be a useful repair method with TIG-
weld. To be able to use the repair method it must be done a qualification with a Cut up. 
Finally the repair method and the qualification shall be approved by GE. Then all that 
remains is to perform the repair of the ten Struts. 
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Förord 
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utfördes mellan 7 juni och 28 augusti, 2005. 
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Nomenklatur 
IPTF:  Intermediate Pressure Turbine Frame. På svenska betyder det turbinstativ. 

VAC:        Volvo Aero Corporation 

SAP R3:  Huvudsystem för planering, ekonomi och spårbarhet. 

OMS:        Operational Management System är Volvo Aeros verksamhetssystem. 

GE:          General Electric 

Torr:         Tryck enhet, 1Torr = 133,3224 Pa, (105  Pa =1bar) 

AR:   Avvikelse Rapport, det är en rapport där fel som har uppstått i 
produktionen rapporteras. Detta skickas till kund för bedömning. Ett AR 
innehåller en beskrivning av felet och hur det har uppstått, en 
orsaksanalys och man talar om vad man har gjort för at felet inte skall 
uppstå igen. I vissa fall skickar man också med ett reparationsförslag.  

Cut up:     Ett förstörande materialprov där man tar en bit av materialet för att se hur 
materialstrukturen ser ut. 

Mottrycks-  

anläggning:    Ångaggregat för samtidig produktion av värme och el m.h.a. en     

                       mottrycksturbin. 

Stjärnsprickor: Sprickor som uppstår i metall vid hög värme koncentration. Flera   

                         sprickor som ligger nära varandra och ibland även korsar varandra.       
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1 Inledning 
Denna rapport summerar resultatet av examensarbetet ”Framtagning av 
reparationsmetod för LMS100, Strut IPT Frame” som utförts på Volvo Aero 
Corporation.  

1.1 Bakgrund 
Vid tillverkning av IPTF behövde man byta ut Hub se figur 2.2. Anledningen var ett fel 
på konstruktionsritningen för Hub vilket ledde till för tunn väggtjocklek på inner 
diametern. När man bytte ut Hub visade det sig att Strutarna, Hub samt Outer Case inte 
hamnade rätt i höjdled vilket berodde på att monteringsfixturen var felkonstruerad, 
VAC var tvungna att byta ut Strutarna och samborra igen. VAC vill nu ta fram en 
reparationsmetod för svetsreparation av dessa samborrade hål så att Strutarna kan 
användas till en senare komplett. Förutom reparation är Strutarna färdigbearbetade. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt var att ta fram ett svetsreparationsförslag samt genomföra 
reparation av 10 Strutar som var felborrade. 

De uppsatta målen var att:  

• Utreda ihop med metodägare, svetsingenjörer, materiallab om Strutarna går att 
laga 

• Ta fram en fungerande reparationsmetod 

• Ta fram tillverkningsunderlag för erforderliga operationer t.ex. svetsning, 
värmebehandling, etsning, putsning, mm. 

• Medverka vid utförande av reparationen på befintliga Strutar 

• Reparerade Strutar 

Målet med examensarbetet var också att få mer erfarenhet och ökad förståelse för 
arbetet inom produktionsteknik. 

Efterhand som projektet löpte på konstaterades att de 10 Strutarna som var fel kanske 
inte behövde svetsrepareras utan eventuellt kunde kanske lagas på annat sätt. Trots det 
ville VAC ha en generell metod för att utföra denna typ av reparation om problemen 
uppstår igen, vilket kan uppstå om man måste ta isär IPT Frame och byta ut någon av 
detaljerna. 
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1.3 Avgränsningar 
Reparationen gäller endast 10 Strutar, men det skall sedan finnas en reparationsmetod 
som går att använda igen om andra Strutar av någon anledning måste samborras om på 
nytt. 
 
Kostnader för att ta fram en reparationsmetod skall godkännas av projekt LMS100. 

2 Detaljbeskrivning 
Strut är ett stag som sitter i en IPT-Frame. Det sitter tio stag i varje IPT-Frame, dessa 
håller ihop Outer Case med Hub. IPT Frame är en förkortning för Intermediate Pressure 
Turbine Frame som på svenska kan översättas till turbinstativ. Detaljerna är gjutgods i 
materialet inconel 718. IPT Frame sitter i LMS100 som är en stationär gasturbin. 

2.1 LMS100 
LMS100 är en ny högeffektiv gasturbin där GE har kombinerat teknik från flygmotorer 
och gasturbiner för att få en bättre och effektivare gasturbin, se figur 2.1. Förkortningen 
LMS100 betyder Land Marine System 100 MW. LMS100 har en effekt på 100 MW 
vilket innebär att den kan värma upp 12500 normalstora villor [1], [2]. 

Figur 2.1. LMS 100. Utförligare bild se bilaga A. 

Det är den första mellankylda gasturbinen som är utvecklad för att generera elkraft. 
Mellankylningen innebär att man kyler luften i kompressorn separat genom att leda ut 
luften ur kompressorn och kyla den och sedan leda tillbaks den. När luft kyls ned tar 
den mindre plats vilket betyder att man kan öka luftflödet i motorn utan att höja värmen. 
Detta ger i sin tur en höjning av verkningsgraden med 10 % jämförd med de bästa 
gasturbinerna som finns idag [1], [2]. 

IPT-Frame 
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LMS100 är väldigt liten om man jämför med effekten den ger och den är uppbyggd av 
moduler vilket gör att det går fort att få den i drift, underhållsarbete och reparationer 
skall gå snabbt och enkelt att utföra. Tiden innan den når full effekt skall vara max 10 
min, vilket är snabbt. Detta gör den lämplig att använda under perioder då mycket ström 
förbrukas t.ex. vid köldknäppar på vintern eller varma somrar då mycket 
luftkonditionering krävs. Gasturbinen används som topplast och reservkraftverk till 
mottrycksanläggningar och kombikraftverk, [1], [2]. 

VAC är delaktiga i LMS100 projektet som partner till GE, som kommer att 
marknadsföra och sälja gasturbinen.  

2.2 Intermediate Pressure Turbine Frame 
På VAC tillverkas tre detaljer till LMS100, varav IPT Frame är en. På svenska betyder 
IPT Frame turbinstativ. Det är en lastbärande konstruktion som sitter mellan 
kraftturbinen och mellantrycksturbinen, se bilaga A. 

IPT Frame består av en Outer Case, en Hub och tio Strutar som tillverkas på VAC se 
figur 2.2. Sedan monteras ytterligare ca 1900 delar innan den levereras till GE. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Intermediate Pressure Turbine Frame 

 

Outer Case 

Strut 

Hub 
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2.3 Strut 
Strut är ett stag, se figur 2.3. Dessa stag förbinder Outer Case (ytterring) med Hub 
(innerring), det är 10 Strutar till varje IPT Frame. Stagen bultas fast i Hub med 10 bultar 
på varje och sedan samborras den ihop med Outer Case och fästs med två 
expanderbultar. 

 

Figur 2.3. Färdigbearbetad Strut. 

2.4 Ordinarie bearbetning 
Struts ordinarie bearbetning börjar med en start operation där gjutgodset märks upp med 
S/N vol-nummer (ett unikt nummer för varje strut) och ämnets serienummer knyts 
samman med VAC: s S/N vol-nummer i SAP R3. I första bearbetninsoperationen fräses 
anläggningsplan och de 10 genomgående hålen borras som används vid fastbultningen 
mot Hub. I den ändan som Strutarna sätts samman med Outer Case fräses också en del 
ytor. När fräsoperationen är klar så gradas alla skarpa kanter på detaljen i en 
gradoperation. Sedan tvättas detaljen ren från spånor och kylvätska innan de går vidare 
till oförstörande provning. I penetrantprovningen kontrolleras alla bearbetade ytor för 
att verifiera att inga indikationer större än tillåtet finns. Detta krav finns specificerade 
från kund. Avslutningsvis görs en slutkontroll där man verifierar att detaljen är korrekt 
enligt ritningskraven, detta sker både med koordinatmätmaskin och också med manuell 
mätning. 

 

2.5 Inconel 718 
Inconel 718 utvecklades på 1950-talet och är den mest använda superlegeringen. De 
goda korrosionsegenskaperna i klorid miljö gör materialet intressant för marina 
applikationer. Andra användningsområden är konstruktions applikationer inom flyg-, 
rymd-, kärn- och petrokemiska industrier. Inom flygindustrin används materialet till 
kompressor-, turbinskivor och bultar för jetmotorer. De egenskaper som är nödvändiga i 
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dessa industrier är materialets goda kryphållfasthet vid höga temperaturer och 
materialets utmärkta svetsbarhetsförmåga, speciellt i kombination TIG-, plasma- och 
elektronstrålesvetsning. Efter svetsning på upplösningsbehandlat material fås de 
önskade egenskaperna genom efterföljande utskiljningshärdning [3], [4]. 

Materialet i Strutarna är inconel 718 som är en nickellegering bestående av 
nedanstående ämnen [5] se figur 2.4. 

 

Ämne 
Kemisk 

beteckning Andel (%) 
nickel  Ni 50.0-55.0 
krom Cr 17.0-21.0 

niob+tantal Nb+Ta 4.75-5.50 
järn Fe resterande

molybden Mo 2.80-3.30 
titan Ti 0.65-1.15 

aluminium Al 0.20-0.80 
kobolt Co 1.0 max 

kol C 0.08 max 
mangan Mn 0.35 max 

kisel Si 0.35 max 
fosfor P 0.015 max 
svavel S 0.015 max 

bor B 0.006 max 
koppar Cu 0.30 max 

Figur 2.4. Ämnestabell för Inconel 718 [101] 

Inconel 718 är hårt och segt att bearbeta i, vilket gör att skärverktygen förslits fort. Där 
IPT Frame bearbetas används en skärhastighet mellan 20-25 m/min. På grund av att 
maskinen inte är avskärmad kan inte keramikskär användas, istället används 
hårdmetallskär. Om keramikskär används så kan skärhastigheten höjas avsevärt men då 
ökar spånavgången kraftigt och då krävs att maskinen är avskärmad för att skydda 
operatör och omgivning från spånor.  

3 Metod 
Metoderna som används för detta arbete består av litteraturstudier i form av 
specifikationer där kunden har beskrivit vad som är tillåtet att göra med detaljerna. 
General Electric som är kund till VAC har också kontaktats ett flertal gånger för att ge 
information och godkännande i vissa frågor. Det har också blivit en hel del kontakter 
med olika människor inom VAC som har erfarenhet och kunskap inom respektive 
område såsom svets, värmebehandling, röntgen osv.  
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För att göra kunna genomföra en reparation krävs ett tillverkningsunderlag. Det skall 
följa VAC standard, för att kunna göra detta gjordes informationssökning i OMS och 
SAP R3. Även litteraturstudier gjordes för att kunna använda systemen på rätt sätt. 

Litteraturstudier inom ämnet maskinteknik gjordes för att få mer kunskap om eventuella 
reparationsmetoder och materialegenskaper. 

4 Tillvägagångssätt 
Arbetet började med att studera definitions- och gjutritningarna för Strut. Därefter 
fortsatte arbete med att läsa aktuella specifikationer, som beskriver vad som är tillåtet 
enligt kund. Dessa anges på definitionsritningen. 

Litteraturstudier om svetsmetoder och svets i allmänhet gjordes och allmän 
informationssökning om materialet och om produkten för att få en helhetsbild. 

Svetsingenjörer och metodägare för svets kontaktades och i diskussioner framkom flera 
olika svetsreparationsförslags, se vidare kap.4.2. 

Även GE: s representant på VAC för värmebehandling kontaktades för att diskutera 
upplösningsbehandling, åldring och etsning.  

Som alternativ till svetsreparation utreddes även möjligheten att bussningsreparera.  Ett 
annat förslag som diskuterades var att överdimensionera hålen och använda större 
expanderbultar.  

Efter beslut om svetsmetod tagits provades den på en skrotad strut, se resultat nedan, 
kap. 5. 

4.1 Litteraturstudier/informationssökning 
Arbetet startades med litteraturstudier i form av specifikationer om svetsning, 
upplösningsbehandling, etsning, penetrant och röntgen. 

Information hämtades också från SAP R3 och OMS för att veta hur det olika system 
fungerar och hur man tar fram operationsunderlag. 

För att kunna utredningen vilken reparationsmetod som skulle vara möjlig att använda, 
studerades olika svetsmetoder. Kunniga personer på VAC konsulterades också. 

För att få mer förståelse för uppgiften studerades även allmän fakta om detaljen och 
materialegenskaper för inconel 718. 

 

4.2 Reparationsmetoder 
 I projektdirektivet stod det som mål att svetsingenjörer skulle kontaktas. Därför var det 
naturligt att undersöka om det var möjligt att reparera m.h.a. svets. Svets är ett relativ 
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enkel och ekonomisk lösning på grund av att både metoder, kompetens och utrustning 
finns inom VAC. Det innebär att det inte behövs några nya utrustningar eller metoder 
som måste kvalificeras. 

Tillsammans med svetsingenjörerna arbetades ett svetsreparationsförslag fram. Olika 
idéer och lösningar diskuterades vilket resulterade i tre huvudalternativ se kap 4.2.2.  

Svetsingenjörerna trodde utifrån tidigare erfarenheter att en svetsreparation var svår att 
genomföra med bra resultat, så nya förslag utarbetades. De förslag som utarbetades var 
bussningsreparation och användning av större expanderbult. 

4.2.1 Utredning om generell svetsreparationsmetod 

Möjliga svetsmetoder för nickellegeringar är manuell metallbågsvetsning, MIG/MAG, 
TIG, plasmasvetsning, lasersvetsning och elektronstrålesvetsning [6]. 
Metallbågsvetsning, lasersvetsning och plasmasvetsning var inte aktuella p.g.a. att det 
inte används på VAC.  

MIG/MAG är inte aktuell för denna applikation enligt svetsingenjörer. 

TIG svetsning är en lämplig metod för att den är noggrann och är vanligt förekommande 
inom flygindustrin. Stor kunskap finns om denna metod på VAC.  

Elektronstrålesvetsning är också en metod som finns på VAC. Den har hög energitäthet 
och ger liten värmepåverkan. Denna metod är inte lämplig på grund av att 
tillsatsmaterial krävs för att fylla igen hålen [7], [8].  

Andra metoder som kanske skulle kunna vara möjliga i framtiden är lasersvetsning. 
Utvecklingen inom detta har inte kommit så långt inom VAC därför valdes i första hand 
metoder som finns.  

4.2.2 Utredning bussningsreparation  

Tanken med en bussningsreparation var att borra upp ett större hål på korrekt placering, 
som täcker det felaktiga hålet. I det nya större hålet sätts en bussning fast med 
krymppassning. Efter detta borras hålet i bussningen upp, med rätt placering och 
dimension. 

För att få tillräcklig godstjocklek på bussningen krävs ett stort hål. GE tyckte därför inte 
att det förslaget var bra eftersom att godstjockleken på Strut blir för tunn och är i ett 
påkännt område med mycket spänningar. Därför utreds inte detta vidare. 

4.2.3 Utredning större expanderbult 

Förslaget med större expanderbult innebär att det felaktiga hålet borras upp till en 
diameter som täcker det gamla hålet och samtidigt är rätt placerat. Sedan används 
specialanpassade expanderbultar för att sätta ihop Outer Case med Strutarna. 
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GE har funderingar på att gå upp en eller två storlekar för att få bättre hållfasthet i 
området eftersom de idag har problem med stora spänningar i området.  

Den största expanderbultsdimension som kan användas är 9/16 tum enligt GE för att få 
tillräckligt bra hållfasthet.        

Om man går upp två storlekar på expanderbultshålen till 9/16 tum och maximerar 
toleransen på hålstorleken samt utnyttjar lägestoleransen på hålen så försvinner inte de 
gamla hålen helt. Det blir fortfarande 0,325 mm resp. 0,253 mm kvar av de felplacerade 
hålen, se figur 4.1 nedan.  

Denna metod kan inte användas på dessa strutar men kan eventuellt användas om fel 
uppstår på andra detaljer och lägesfelet är mindre. Andra typer av fel som kan uppstå i 
hålen vid samborrning skulle också kunna repareras med denna metod. 

Korrekt placerat “litet” hål

Felborrat hål

9/16 tum hål, maxad 
tolerans och läge

.325 mm

.253 mm

 

Figur 4.1 Schematisk bild visar att de felborrade hålen inte försvinner även om expanderbult storleken 
ökas med två storlekar. 

 

4.3 Vald reparationsmetod 
TIG-svets anses vara den bästa reparationsmetoden för denna typ av reparation. 
Metoden valdes för att den är noggrann och ger tillräckligt bra hållfasthetsegenskaper. 
Svetsmetoden är dessutom en väl beprövad process inom VAC och övriga flygindustrin. 
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4.3.1 Beskrivning av TIG-svets 

Svetsmetoden TIG (Tungsten Inert Gas) är en metod där svetsningen sker i en atmosfär 
av inaktiv gas, dvs. gasen ingår inte i någon kemisk reaktion. En elektrisk ljusbåge 
uppstår mellan arbetsstycket och en icke smältande volframelektrod. Ljusbågen smälter 
grundmaterialet och eventuellt tillsatsmaterial, se figur 4.2 [7]. 

 

 

Figur 4.2. Principskiss för TIG-svetsning. 

 

Smältan och elektroden skyddas från syre som vid kontakt med legeringsämne kan 
oxidera och bilda slagg. De skyddas även från kväve som kan lösa sig i den varma 
smältan men under stelningen avge gaser när lösligheten minskar, vilket leder till porer i 
svetsen [3]. Skyddsgaser som används vid TIG svetsning är Argon och/eller Helium. 
Vilken gas som används beror på vilket material som ska svetsas. Argongas kräver inte 
lika hög bågspänning, vilket är en fördel vid svetsning av tunna material som då inte 
smälts onödigt mycket. Gasflödet behöver då endast vara 1/3 jämfört med om helium 
används för att få likvärdigt skydd. Det beror på att argons densitet är 10ggr så tung som 
helium och lägger sig som ett täcke över svetszonen medan helium tenderar att virvla 
upp runt gaskåpan [3]. 

Tillsatsmaterialet kan tillföras förhand eller mekaniskt. För svetsning i nickelbaserade 
material används i första hand samma material på tillsatsmaterialet som i arbetsstycket. 

För att få bra förutsättningar för svetsreparationen skall svetsområdet vara så litet som 
möjligt, så att värmepåverkan och krympning minimeras. 
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4.3.2 Alternativa reparationsförslag 

Första idén var att man skulle göra två stora faser på hålet, en på varje sida, så att man 
kan komma åt med svetselektroden från båda hållen. I figur 4.3 visas en UG-modell av 
detta förslag. 

 

 

Figur 4.3 Förslag med faser på båda sidor av hålen. 

Andra idén var att från Strut insida borra upp ett hål in i det befintliga. Genom detta 
skulle åtkomligheten öka så att man lättare kommer åt att svetsa i mitten av hålet, se 
UG-modell nedan, figur 4.4. 

 

Figur 4.4 Öppning i väggen in mot mitten av hålet som skall svetsas visas i två vyer. 

 Det tredje alternativet var att fräsa upp ett spår från utsidan av Strut in mot hålet så att 
man lätt kom åt att svetsa. Nedanstående bilder visar två typer av spår som diskuterades, 
se UG-modell av förslag i figur. 4.5. 
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Figur 4.5 Rakt spår och fasat spår. 

4.3.3 Valt reparationsförslag 

Förslaget med faser från båda hållen i hålen valdes som den mest lämpliga metoden att 
prova, på grund av att det är det alternativet som ger minst värmepåverkan. Risken för 
att detaljen skulle slå sig minimeras och risken för krympning ansågs minst med detta 
förslag. 

4.4 Kvalificering/test av svetsreparation 
Som testdetalj användes en oborrad kasserad Strut. Därför skickades detaljen till 
verktygsavdelningen för hålbearbetning, se figur 4.6. 
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Figur 4.6. Testdetalj 

Innan svetsning får ske måste detaljen upplösningsbehandlas. Som förbehandling till 
denna process krävs en tvättoperation som tar bort eventuella föroreningar som annars 
skulle diffundera in i materialet. Föroeningarna skulle kunna leda till svetseffekter. 

I samband med upplösningsbehandlingen skrevs en provningsanmodan.. Samtidigt som 
upplösningsbehandlingen gjordes kontrollerades att programmet till 
värmebehandlingsreceptet fungerade. Resultatet av processen visas i en 
värmebehandlingsrapport med en temperaturkurva, som visar temperaturen i Strut på 
olika ställen, se bilaga B. Rapporten visade att temperaturen i Strut var inom givna 
gränser vilket innebar att receptet var godkänt att användas och att struten var i upplöst 
tillstånd. 

För att få bra åtkomlighet vid svetsningen men ändå inte få för tunt gods kvar gjordes 30 
graders faser på båda sidor av hålet, se figur 4.7, för att kunna svetsa en dubbel v-fog,. 
På mitten av hålets längd lämnades 4mm utan fas. Som tillsatsmaterial användes inconel 
718 och argongas används som skyddsgas. 



 Framtagning av reparationsmetod för LMS100, Strut IPT Frame 
 

13 

 

Figur 4.7 Uppfasat hål. 

De första försöken att svetsreparera blev inte som förväntat. Operatören hade problem 
med stjärnsprickor i svetsen som syntes i röntgen redan vid 10 mm tjock svets. 
Problemen försökte lösas genom att slipa ur svetsen så att sprickan försvann och 
därefter lägga på ny svets, fig. 4.8. Inte heller detta fungerade, problemen med sprickor 
kvarstod. Denna procedur uppredades ett flertal gånger för att försöka undvika sprickor, 
dock utan resultat. 

 

Fig 4.8 Svetsförsök utan kylning.  

Enligt gjutritning bortser man från indikationer kortare än 0.76 mm och indikationer 
mellan 0.76mm och 1.0mm är godkända förutsatt att de inte är linjära. Förhållande 
mellan längd och bredd så som 4 till 1 ska bedömas som linjär indikation. Längden på 
stjärnsprickorna som uppstod i svetsen var från 1.2 mm upptill 1.6 mm och 0.1 mm bred 
vilket innebär att de är linjära och inte tillåtna. 
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Vid kontakt med svetsingenjör framkom att stjärnsprickorna var typiska värmesprickor 
som uppkommer när temperaturen i materialet är för hög. I efterföljande svetsförsök 
provades att kyla med en kopparstav och kyld luft. Även dessa försök gav 
stjärnsprickor. 

Ett sista försök gjordes där man bytte operatör till en som dagligen gör svetslagningar i 
gjutet inconel 718. Först putsades all gammalt svetsmaterial bort och området 
penetrantprovades för att försäkra sig om att sprickorna var borta. Operatören svetsade 
endast igen hålet ca 10 mm tjockt och sedan röntgades detaljen och denna gång fanns 
inga sprickor. Därefter fortsatte jobbet med att fylla upp hela hålet med svets. 
Skillnaden vid detta försök förutom annan operatör var att tjockare tråd (1,6 mm) 
användes, att svetsningen skedde under kortare tid än tidigare och att ingen koppar stav 
användes. 

Uppfyllnaden av svetsen gjordes av ytterligare en operatör på grund av fullbeläggning 
hos de andra operatörerna. Penetrant och röntgen av svetsen visade att inga indikationer 
fanns. Detta innebar att det nu fanns grund för att skicka reparationsförslag till GE för 
godkännande. 

Tillsammans med svetsingenjörer togs beslut om att prova med 20° faser på de 10 
strutarna som skall repareras, eftersom de var onödigt stora på testdetaljen. Ju mindre 
tilläggsmaterial desto mindre värme behövs, vilket ger minsta möjliga värme påverkan 
på materialet. 

Denna detalj kommer att användas för att göra en svetskvalificering på för att veta att 
materialstrukturen är godkänd efter denna typ av påverkan och kommer att följa 
reparationsförslagsordningen.  

4.5 Kostnad 
Eftersom reparationen av testdetaljen inte är helt klar kan inte en kostnadsanalys 
genomföras. Projekt LMS100 har godkänt att framtagningen av reparationsmetod får 
kosta 47 % av standardpriset för 10 Strutar.  

Kostnaden för enbart svetsningen på testdetaljen är uppskattad till 34 % av standardpris. 
Detta innebär att hela framtagningen av reparationsmetoden troligtvis kommer att 
överstiga godkänd kostnad något.  

4.6 Framtagning produktionsunderlag/reparationsförslag 
Utifrån de kontakter och specifikationer som studerats blev resultatet en operationslista 
som talade om vilka operationer som krävdes för att få utföra reparationen. Tillsammans 
skapar alla dessa operationsunderlag ett reparationsförslag, se bilaga C. 
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Efter att detaljerna har reparerats enligt reparationsförslaget återgår detaljen till 
ordinarie operationslista och kan på nytt monteras ihop men en Hub och en Outer Case 
och så småningom samborras ihop på rätt ställe. 

Nedan står alla operationer beskrivna som behövs för att utföra reparationen enligt 
reparationsförslaget. 

4.6.1 Upplösningsbehandling (UBEVA) 

Utifrån specifikation (B50TF16) och kontakt med produktionstekniker för 
värmebehandlingen utformades operationsritningen.  

Eftersom testdetaljen upplösningsbehandlades själv så gäller operationsunderlaget 
endast för en strut i taget i ugnen. Om reparationen utförs på de 10 strutarna är det 
slöseri med tid att köra dem var för sig, då kan man gå upp en utgåva på underlaget och 
kvalificera för 10 st på en gång. 

4.6.2 Åldring (UBÅLD) 

Se kapitel 4.6.1.  

4.6.3 Svets (SVTIG) 

Svetsunderlaget utformades utifrån GE:s specifikation (P8TF11) för svets, ett styrande 
VAC- dokument (189625) och med hjälpa av metodägare för svets. 

Ett generellt svetsunderlag skapades där alla svetsparametrar finns med. Sedan skapades 
också en operationsritning som beskrev exakt den svetsreparationen som skall utföras 
och på den ritningen refererar man till den generella ritningen med parametrarna. 

4.6.4 Ets (ETS) 

Om det är så att svetsen behövs putsas till när den är uppfylld för att få en jämn yta 
måste den etsas efteråt innan den kan gå vidare. Operations underlag för ets finns redan. 

4.6.5 Fasning/borrning (B) 

Ett operationsunderlag för svetspreparationen togs fram. I detta fall visar det 
dimensionerna på faserna. 

4.6.6 Penetrant (PROPFL) 

Nytt operationsunderlag togs fram, men parametrarna på det ordinarie 
operationsunderlaget för penetrant kunde användas. Enda skillnaden var att istället för 
att penetrantprova alla bearbetade ytor så penetrantprovas hela detaljen. Hela detaljen 
provas för att kontrollera att inga indikationer uppstått efter värmebehandling och svets 
eller att man inte bygger in indikationer med svets. 
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4.6.7 Tvätt (TVÄ) 

De ordinarie operationsunderlagen för tvätt kunde användas, eftersom tvättningen tillgår 
på samma sätt som vid ordinarie bearbetning. 

4.6.8 Röntgen (PRORAD) 

Eftersom det inte finns någon röntgen på ordinarie operationslista, togs ett 
röntgenunderlag fram. Kraven för röntgen framgår ur specifikation P3TF5 CL-A och 
acceptanskraven som gäller anges på gjutritning. Gjutritningen som används här heter 
L56857 rev. 0. Aktuell gjutritning vid röntgen tillfället bör bifogas verkstadsordern. 

4.6.9 Kontroll (KON) 

Innan den åldras mäts den för att se om svetsresultatet blev bra och att det inte behövs 
läggas på mer material på något ställe. Efter åldring måste den mätas fullständigt för att 
kontrollera att det inte har uppkommit några dimensionsändringar under processen. 
Bedömning sker enligt ritning L56858 rev. C. 

 

4.7 Godkännande av reparationsförslag 
När det finns ett reparationsförslag med fullständiga operationsunderlag kan 
reparationen godkännas av metodägare på VAC som är godkänd av GE att göra detta. 

När det är godkänt så skickas ett AR till GE, där reparationsförslaget bifogas. Också där 
skall reparationsförslaget godkännas innan reparationen kan utföras. 

4.8 Genomförande reparation 
Genomförandet av reparationen kommer tidigast att ske efter avslut på detta 
examensarbete och om kunden godkänner reparationsförslaget. 

Förutom att reparationsförslaget och AR:et skall var godkänt skall här också en 
kvalificering med Cut up vara  gjord innan reparationen kan påbörjas. 

När reparationen ska utföras finns en utav projektet framtagen order med rätt 
operationsföljd gjord i SAP R3 som kan användas.  

5 Resultat  
Expanderbultsutredningen visade att GE eventuellt skulle kunna acceptera att man 
ökade expanderbultstorleken med två storlekar. Reparation med större expanderbult kan 
ändå inte användas på de 10 strutarna ifråga eftersom hålen ligger 0,325 mm respektive 
0,253 mm för mycket fel.  
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Efter en mängd försök att svetsa lyckades svetsoperatörerna att fylla upp hela hålet på 
testdetaljen utan defekter. Metoden som användes var TIG-svets och hålet fasades upp 
med en vinkel på 30 grader från båda hållen.  

Alla operationsunderlag som krävs för att utföra en reparation finns klara och godkända. 

Reparationsförslaget är klart och godkänt på VAC och skall skickas till GE för 
godkännande. Reparationen kan påbörjas tidigast efter detta godkännande och att 
kvalificeringsrapporten är avslutad. 

6 Slutsatser 
Slutsatsen av detta arbete är att i första hand välja större expanderbult om möjligt. 
Anledningen till att i första hand använda större expanderbultar är att den metoden 
påverkar materialets egenskaper minst. Om detta inte är möjligt kan svetsreparationen 
användas, förutsatt att slutresultatet blir godkänt av GE. 

Eftersom svetstestet tillslut lyckades har vi troligtvis en reparationsmetod som fungerar. 
Tyvärr visar försöken också att det är en svår reparation som tar tid att utföra eftersom 
svetsen måste svalna emellanåt för att inte bli för varm och ge stjärnsprickor. Det visade 
sig också att det kan vara operatörsberoende och att erfarenhet av liknande arbeten och 
material är viktigt att ha för att undvika att det blir sprickor.  

För att säkert kunna säga hur man skall göra för att resultatet skall bli bästa möjliga och 
med god repeterbarhet krävs ett flertal svetstester och studier av dessa. Eftersom det 
finns många osäkra parametrar såsom operatörsberoende, erfarenhet, tid, värme och 
tjocklek på tillsatsmaterial. Från sådana studier kan en mer exakt arbetsgång beskrivas. 

6.1 Analys av resultat 
Projektets mål och syfte har varit att ta fram en fungerande reparationsmetod och 
reparera 10 felaktiga strutar. Projektet har inte kommit ända fram med detta arbete men 
det har resulterat i en möjlig reparationsmetod, och ett reparationsförslag med 
fullständiga operationsunderlag. Däremot är inte de 10 strutarna reparerade på grund av 
att svetstestet tog mer tid än beräknat. 

Det verkar som om reparationsmetoden har fungerat men än finns inte alla resultat. De 
delar som saknas är en fullständig uppmätning för att se om detaljen måttmässigt har 
ändrats under reparation och kvalificeringen med hjälp av Cut up prov. GE måste också 
godkänna att VAC använder denna reparationsmetod. 

Tack vare alla motgångar men också att resultatet tillslut blev positivt, har detta 
examensarbete medfört en bra erfarenhet och ny kunskap. 
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6.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Arbetet kommer att fortskrida genom att detaljansvarig PT tar över och driver projektet. 
GE skall godkänna AR: et. En kvalificering skall göras där man gör en cut up för att 
försäkra sig om hur strukturen ser ut i materialet. Den kommer att göras på grund av att 
man bara hade gamla kvalificeringar, som inte är gjorda på identiskt liknande material. 
När allt detta är utfört kan man påbörja reparationen av de 10 strutarna. 

En rekommendation är att man följer upp och ser vad GE beslutar i fråga om 
expanderbultsstolekarna. 

Lasersvetsning kan i framtiden vara en bättre och säkrare lösning. Därför 
rekommenderas att följa utvecklingen inom dessa områden, främst på VAC. 
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Bilaga A:1 

A LMS 100 
Nedan visas ingående delar i turbinstativet LMS 100. 
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Bilaga B:1 

B Värmebehandlingsrapport 
Nedan är ett diagram över temperaturen i Strut under upplösningsbehandlingen. De tre 
streckade linjerna i diagrammet motsvarar temperaturen i Strut på tre olika ställen. 
Kravet för upplösningen i vakuum var 1051±14°C i 1h i ett vakuum på 1x10-3  Torr eller 
lägre, vilket är uppfyllt, se nedan. 
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Bilaga C:1 

 
C Reparationsförslag 
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