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Konstruktionsförslag på takförsedd blisk för militära 
jetmotorfläktar 

Sammanfattning 

Examensarbetet undersöker huruvida en blisk kan förses med ett heltäckande tak över 
bladtopparna. En blisk är en skiva och blad som är tillverkat i ett stycke. Som referens 
under arbetet används en befintlig blisk från provkompressorn Hulda. Målsättningen med 
att förse blisken med ett tak är att taket ska stabilisera konstruktionen genom att förstyva 
bladen och höja frekvenserna för de lägsta egenfrekvenserna samt eliminera läckflödet över 
bladen. Under arbetet undersöks material, tillverkningsmetoder, tillverkningskostnader 
samt de risker som finns vid användning av den takförsedda blisken. 

Utvärderingen baseras på tre koncept som genererats och utvalts under ett tidigare 
projektarbete. Koncepten är: 

 Koncept 1, blisk och tak tillverkat i ett stycke titan. 

 Koncept 2, blisk med separat titanring som förspänns. 

 Koncept 3, blisk med tak tillverkat i ett stycke titan med förspänd kompositring 
som förstärkning. 

Materialet i blisken är sedan tidigare bestämt att vara en titanlegering. Som material till 
kompositen väljs kolfiberarmerad epoxi. För titanblisken väljs tillverkningsmetoderna 
svarvning och fräsning. Kompositringen tillverkas genom fiberlindning. 

Inledande beräkningar antyder att en förstärkning med lättviktsmaterial som i koncept 3 är 
mest gynnsamt. Detta styrks av resultatet från de statiska analyserna av koncept 1 och 2, 
där båda koncepten fallerar. I koncept 1 kan eventuellt de spänningskoncentrationer som 
uppstår avhjälpas med en omkonstruktion av bladens infästningar mot taket. 

I den statiska analysen av koncept 3 uppstår problem med att modellera 
kompositmaterialets egenskaper. FE-modellen är inte verklighetstrogen. Därför krävs en 
förbättring av denna för att verifiera konceptet.  

En jämförande modalanalys genomförs mellan referensblisken och koncept 1. Resultatet 
bekräftar antagandet att införandet av ett tak på en blisk höjer egenfrekvenserna. 
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BACHELORS THESIS 
 

Design proposal of shrouded blisk for military jet 
engines 

Summary 

This thesis investigates the possibilities to design a shroud over the top of the blades of a 
blisk. A blisk is a design where airfoils and hub are manufactured together in one piece. 
The existing blisk from the test compressor Hulda is used as reference. The goal with 
implementing the shroud is to stiffen the blades and thereby making the design more 
stable. This will hopefully raise the eigen frequencies for the lower modes and eliminate the 
leakage of air over the airfoils. The choice of material, methods and costs for 
manufacturing and possible risks associated with the use of the shrouded blisk are also 
investigated.  

The evaluation is based on three concepts generated and selected in a previous project. The 
concepts are: 

 Concept 1, blisk and shroud manufactured together from one piece. 

 Concept 2, blisk with a separate titanium ring applied with pre tension. 

 Concept 3, blisk and shroud manufactured from one piece. An outer ring made of 
composite material is used as reinforcement. 

The material for the blisk is already set to titanium 6-4. The manufacturing method for the 
titanium blisk is lathe machining and milling. The composite ring is chosen to be made 
from epoxy reinforced with carbon fiber through filament winding.  

The first calculation implies that a lightweight reinforcement of the shroud should be 
preferred. This is further shown in the static analysis of concept 1 and 2 where both 
concepts fail. Concept 1 could work if a redesign of the transition between the top of the 
blades and the shroud was made.  

The static analysis of concept 3 is not valid since the modeling of the composite material 
does not simulate the real material successfully. A further development of the FE-model is 
required for a verification of concept 3.  

A comparison is made between the reference blisk and concept 1 with a modal analysis. 
The results confirm the assumption that a shroud raises the eigen frequencies. 
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Nomenklatur 

VAC Volvo Aero Corporation 

Blisk Blade integrated disk. 

Hulda En enstegs provkompressor för test av nya koncept. 

Pumpning Luftflödet inuti motorn byter riktning.  

FOD Foreign Object Damage. Skada på motorkomponent som följd av att 
ett främmande föremål passerat in i motorns inlopp. 

IGV Inlet Guide Vane, fasta inloppsledskenor 

VIGV Variable Inlet Guide Vane, inloppsledskenor som är variabla via 
ställdon 

ND Noddiameter, svängningsform för blisk. 

MO Motorordning, multipel av kritiskt varvtal 
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1 Inledning 
Zenithprojektet är ett samarbete mellan Volvo Aero Corporation och Högskolan 
Väst. Projektet är en utökning av examensarbetet på högskolans maskin-
ingenjörsutbildning. Projektet inleds med fem veckors förstudier som följs av en 20 
veckors projektkurs på halvtid. Zenithprojektet avslutas med ett examensarbete som 
utförs under en period på tio veckor. Denna rapport avhandlar examensarbetet.  

1.1 Företagsbeskrivning 

Volvo Aero Corporation (VAC) ingår i Volvo AB och består av tre produktområden: 
Volvo Aero Services, Engine Services och Engines. Volvo Aeros huvudkontor ligger i 
Trollhättan där man utvecklar och tillverkar komponenter till flygplansmotorer, 
rymdraketer och gasturbiner. Där utförs också motorunderhåll på militära och civila 
motorer och gasturbiner. Detta examensarbete utförs på avdelning 6670 Turbiner och 
rotorer i Trollhättan.  

 

2007 fanns komponenter från VAC i 90 % av alla nya större kommersiella flygplan. 
Omsättningen var då 7,6 miljarder SEK. VAC har cirka 3200 anställda. Utöver 
Trollhättan bedrivs verksamhet även i Linköping, Kongsberg (Norge) och i Boca 
Raton, Seattle samt Newington (USA). 

1.2 Bakgrund 

Volvo Aero Corporation ansvarar för motorn i JAS 39 Gripen; RM12. För att 
möjliggöra en framtida dragkraftsökning i RM12 eller hos en nyutvecklad militär 
motor har man startat flera projekt för teknologiutveckling av militära fläktar. Den 
traditionella konstruktionen av en fläktrotor består av en skiva med axiella spår i vilka 
bladen monteras. Som ett led i teknologiutvecklingen undersöker man en 
konstruktionslösning där fläktskiva och fläktblad är tillverkade i ett stycke. Denna 
integrerade komponent kallas för en blisk. Fördelen med bliskar är att man sparar 
vikt. Ett problem som uppkommer när man övergår från den traditionella 
konstruktionen till bliskar är att man förlorar möjligheten att dämpa ut resonanser 
med hjälp av friktionen som uppstår i gränssnittet mellan skiva och blad. Vidare söker 
VAC efter möjligheter att öka verkningsgraden och robustheten på bliskarna. Ett 
förslag på hur detta kan åstadkommas är att förse blisken med ett tak, en så kallad 
shrouded blisk.  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att konstruera och tillverka ett tak 
på befintlig modell av blisken för provkompressorn Hulda som visas i figur 1.1. 
Materialet i blisken är en titanlegering. Målet med att sätta ett tak på blisken är att höja 
frekvenserna hos egensvängningarna så att de flyttas utanför driftsområdet samt att 
öka robustheten. Taket skall även minimera läckflödet av luft ovanför bladtopparna. 
Målsättningen är att redovisa ett resultat huruvida lösningen med ett tak är möjlig och 
hur det skulle kunna åstadkommas. Dessutom ska lämpliga tillverkningsmetoder 
undersökas och tillverkningskostnader uppskattas.   

 
Figur 1.1. Referensblisken Hulda. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet behandlar endast blisken och inte övriga motorkomponenters funktion. 
Endast bliskens yttre geometri får modifieras, dvs. endast bladtopparna får omformas 
och anpassas till lösningen. Vidare skall ingen hänsyn tas till tätning mellan taket och 
ett tänkt fläkthus. Den aerodynamiska konstruktionen av blisken ska inte undersökas 
då den redan är bestämd för referensblisken Hulda. 
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2 Tillvägagångssätt och metod 
Examensarbetet börjar med litteraturstudie av tidigare konstruktionsarbete och tester 
av referensblisken utförda på Volvo Aero. Därefter undersöks det koncept som 
genererats och valts ut under tidigare delar av Zenith-projektet. I examensarbetet 
ligger fokus på hållfasthetsanalyser och modalanalyser. Gruppen bestämmer 
tillsammans med handledare och expertis inom det aktuella området vilka analyser 
som bör utföras för att undersöka den takförsedda bliskens duglighet. Analyserna ska 
följa Volvo Aero Design Practice för respektive del samt innehålla kraven som är satta 
för Hulda. Avslutningsvis undersöks tillverkningssätt för det föreslagna konceptet och 
övergripande kostnader för tillverkningen. En schematisk bild av arbetsgången visas i 
figur 2.1. 

 

Studier av tidigare 
konstruktionsarbete för 

referensblisken 

Studier av tidigare genomförda 
analyser av referensblisken 

Beslut av vilka analyser som 
skall utföras. 

Statisk analys ModalanalysStudera programvara

Skapa script Skapa script

Statisk beräkning Beräkning av egenfrekvenser

Tolka resultat Tolka resultat

Slutsatser 

Kontrollera mot designpraxis

Tillverkningsanalys

Handberäkningar 

Studier av tidigare 
konstruktionsarbete för 

referensblisken 

Studier av tidigare genomförda 
analyser av referensblisken 

Beslut av vilka analyser som 
skall utföras. 

Statisk analys ModalanalysStudera programvara

Skapa script Skapa script

Statisk beräkning Beräkning av egenfrekvenser

Tolka resultat Tolka resultat

Slutsatser 

Kontrollera mot designpraxis

Tillverkningsanalys

Handberäkningar 

 
Figur 2.1. Arbetsgång för examensarbetet  
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2.1 Produktutvecklingsmetod 

Under projektets gång används Volvokoncernens metod för produktutveckling; 
Global Development Process (GDP). GDP indelar arbetet i olika faser, där varje fas 
fokuserar på en viss del av projektet. Mellan faserna finns det grindar som måste 
passeras för att projektet ska kunna fortsätta. Dessa grindar underlättar för det 
strategiska genomförandet och för avstämningar under det pågående arbetet. 
Eftersom projektet inte ska fullfölja hela PU-processen har de relevanta delarna valts 
ut och GDP:n anpassats. De aktuella faserna är Detaljerad konceptdefiniering och 
Preliminär konstruktion/definition, se bilaga A.  
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3 Krav och önskemål 
Krav och önskemål överförs från referensblisken Hulda till en ny takförsedd blisk. 
Kravspecifikationen återfinns i bilaga B. Följande krav måste tillmötesgås: 

 

1. Taket får inte lossna eller fallera. Innebär att takets infästning i blisken samt 
dess funktion ska vara intakt vid alla driftsförhållanden. Taket får inte falla isär 
helt eller delvis. 

2. Konstruktionen får inte påverka andra motordetaljers funktion negativt. 
Konstruktionen får inte ge upphov till kollision, nötning etc. mot andra 
motordelar.  

3. Införandet av tak får inte förändra aerodynamiken. Konstruktionens 
geometri får inte generera turbulens i gaskanalen.  

4. Spänningarna i konstruktionen ska vara under 60 % av materialets 
flytgräns eller så ska konstruktionen klara 60 000 cykler. Konstruktionen 
får under statiska analyser ej uppvisa spänningar över 60 % av materialets 
flytgräns. Om detta inte innehålls måste konstruktionen klara 
utmattningskravet 60 000 cykler beräknat för sämsta materialdata. En cykel 
innebär start till maxhastighet tillbaka till start. 

5. Konstruktionen ska klara ett varvtal 5 % högre än designvarvtalet. 
Konstruktionen ska tåla ett maximalt driftsvarvtal Nmax =1,05 *23 500=24 675 
rpm.  

6. Skivsprängningsvarvtalet ska vara 22 % högre än maximalt driftsvarvtal. 
Konstruktionen får inte totalhaverera (sprängas) för ett varvtal lägre än 
1,22*24 675=30104 rpm.  

7. Materialet i konstruktionen måste vara kompatibelt med titan 6-4 (titan 
legerat med 6 % aluminium och 4 % vanadin). Ingen negativ påverkan på 
bliskens material får uppkomma på grund av konstruktionens 
materialegenskaper såsom ytintegritet etc. 

8. Konstruktionen måste tåla temperaturområdet 230-373 K. Övriga krav 
ska uppfyllas inom det temperaturintervall som uppstår vid drift. 
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Det är önskvärt att konstruktionen uppfyller följande produktegenskaper. 
Egenskaperna är viktade efter betydelse på en skala från ett till tio där tio är 
viktigast. 

 Viktning 

1. Minimerat läckflöde. Minimera läckflödet över 
bladtopparna.  

3 

2. Maximerade frekvenser för de fyra första 
egensvängningarna.  Höj de fyra första egenfrekvenserna 
maximalt, helst utanför driftsområdet. 

10 

 

3. Minimerad tillverkningskostnad. Tillverkningsteknologi 
och processer bör vara kända och vedertagna inom 
företaget. 

5 

4. Innehålla så få komponenter som möjligt. Minimera 
antalet ingående detaljer för att underlätta montering. 

3 

5. Motstå FOD och erosion. Materialet och konstruktionen 
ska vara tolerant mot skador från främmande föremål 
(Foreign Object Damage) och mot slitage. 

5 

6. Minimerad totalvikt. Eftersträva ett material som har låg 
vikt samtidigt som hållfastheten är tillräcklig. 

7 

7. Minimerad höjd utanför gaskanalen. Sök koncept med 
minsta höjd på taket. 

7 

8. Kan repareras. Eftersträva ett koncept där taket är lätt att 
reparera eller byta ut vid skador från erosion eller slitage. 

5 

9. Låg obalans i konstruktionen. Prioritera ett koncept där 
konstruktionen kan tillverkas med snäva toleranser eller 
balanseras i efterhand. 

6 
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4 Koncept 
Under tidigare projektkurs har sex huvudkoncept på konstruktions- och 
funktionslösningar tagits fram för en takförsedd blisk. De genererade koncepten visas 
i bilaga C. Koncepten har genom en enklare utvärdering rangordnats inbördes. 
Utvärderingen gjordes tillsammans med handledare och tillverkningsledare vid VAC. 
Verktygen som användes var Pugh- och konceptviktningsmatris. Tre koncept valdes 
ut för vidare analys. Dessa tre koncept visas i följande kapitel och är namngivna efter 
rangordning i den tidigare konceptutvärderingen. 

4.1 Koncept 1 

Koncept 1, som fick bäst resultat i den tidigare rangordningen, visas i figur 4.1. 
Konceptet utgörs av en integrerad detalj i titan där taket tillverkas i samma stycke som 
övriga blisken.   

 

Tak och blisk i samma 
stycke
Tak och blisk i samma 
stycke

 
Figur 4.1. Tvärsnitt av koncept 1 
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4.2 Koncept 2 

Koncept 2 består av en svarvad solid ring i titan med som förspänns genom 
krympning på den befintliga blisken. Koncept 2 visas i figur 4.2. 

 

Taket utgörs av 
en separat ring
Taket utgörs av 
en separat ring

 
Figur 4.2. Tvärsnitt av koncept 2 

4.3 Koncept 3 

I koncept 3 tillverkas ett titantak i samma stycke som blisken, se figur 4.3. Taket 
förstärks med en ring av kolfiberkomposit som appliceras genom krympning eller 
genom att linda kompositen direkt på taket. 

Tak och blisk i 
samma stycke

Taket förstärkt med 
kompositring

Tak och blisk i 
samma stycke

Taket förstärkt med 
kompositring

 
Figur 4.3. Tvärsnitt av koncept 3 
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5 Produktteori 
Efterforskningar och studier kring bliskens tänkbara applikation har genomförts. 
Detta för att få en djupare förståelse av uppgiften. 

5.1 Jetmotor 

En jetmotor [1] är en typ av reaktionsmotor som åstadkommer sin framdrivning 
genom att generera en jetstråle som ger upphov till dragkraft. Luften tas in i 
luftintaget där den kan trycksättas beroende på flyghastigheten. Luften komprimeras i 
en eller flera kompressorer innan den blandas med bränsle som förbränns i 
brännkammaren. Gasen expanderar därefter över en eller flera turbiner. Gasens 
kraftiga acceleration driver turbinerna som i sin tur driver kompressorerna. 
Gasstrålens energi efter turbinerna resulterar i en dragkraft i utloppsmunstycket 
genom Newtons tredje lag; lagen om verkan och motverkan. Jetmotorns arbetscykel 
är en typ av kontinuerlig förbränning och benämns Brayton-cykeln [2]. Ibland består 
kompressorerna och turbinerna av flera steg. Ett steg omfattar en fast ledskena och en 
rotor.   

 

Jetmotorerna delas in i turbojet-, ramm- och pulsmotorer [1]. Alla dessa typer har 
samma framdrivningsprincip men olika metoder att generera gasstrålen.  
Turbojetmotorerna delas i sin tur in i enkelströms- och dubbelströmsmotorer. I en 
enkelströmsmotor går all intagen luft igenom brännkammare och turbin. Hos en 
dubbelströmsmotor passerar en del av det intagna luftflödet utanför inre 
kompressorer, brännkammare samt turbin och deltar inte i förbränningen. Detta 
luftflöde kallas by-pass-flödet [2]. Den främre delen av motorn som all intagen luft 
passerar igenom kallas fläkt.  

 

Militära motorer är ofta försedda med en efterbrännkammare [1]. 
Efterbrännkammaren sitter mellan turbinerna och utloppsmunstycket och ger extra 
dragkraft vid situationer där så krävs, till exempel vid start. Efterbrännkammaren kan 
hos en fläktmotor ge upp till 80 % extra dragkraft under statisk körning, dock med 
kraftigt ökad bränsleförbrukning. Hastigheten hos luften från turbinerna sänks i 
efterbrännkammarens inlopp och extra bränsle sprutas in och förbränns. Detta ger en 
ökad hastighet hos jetstrålen och därmed extra dragkraft.  
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5.2 RM12 

En tänkbar tillämpning av en takförsedd blisk är för Volvo Aeros jetmotor RM 12 [3]. 
Denna motor används i JAS 39 Gripen och är en fläktmotor med lågt by-
passförhållande. Motorn har en trestegsfläkt, en sjustegskompressor, två 
enstegsturbiner och efterbrännkammare, se figur 5.1. Lågtrycksturbinen driver fläkten 
och högtrycksturbinen driver kompressorn. RM 12 är således en dubbelrotormotor. 
RM 12 är uppbyggd i sju olika moduler som är fullt utbytbara mellan olika motorer. 
Det digitala reglersystemet hos RM12 kallas FADEC (Full Authority Digital Engine 
Control) och optimerar motorregleringen samt styr konditonsövervakningen och 
testsystemet. Maximal dragkraft hos RM 12 är 54 kN utan efterbrännkammare och 
80,5 kN med [4]. 

Bränn-
kammare

Fläkt Kompressor Turbiner Efterbrännkammare Utloppsmunstycke

Bränn-
kammare

Fläkt Kompressor Turbiner Efterbrännkammare UtloppsmunstyckeFläkt Kompressor Turbiner Efterbrännkammare Utloppsmunstycke

 
Figur 5.1. Jetmotor RM 12 

5.3 Fläktmodulen i RM12 

Fläktmodulen i RM12 består av inloppsdel, fläktstator och fläktrotor [1]. Inloppets 
uppgift är att ge motorn ett jämt och störningsfritt luftflöde och leder luften in i 
fläkten. Längst fram på fläktmodulen sitter en konisk inloppskåpa och fasta 
inloppsledskenor. Bakom dessa sitter ställbara inloppsledskenor som kan vridas med 
hjälp av ett manöverdon. Inloppsledskenornas uppgift är att ge optimal luftström 
under alla driftsförhållanden. Runt inloppet finns en ringkammare som värms upp 
med trycksatt luft från ett av kompressorstegen. Varmluften förhindrar isbildning på 
inloppsdelen.  
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Fläktstatorn hos RM 12 består av fläkthusets två axiellt delade halvor samt ledskenor 
[1]. Ledskenorna på steg 1 är ställbara. Fläkthuset är invändigt försett med ett tätande 
keramiskt nötskikt som omger skovlarnas toppar. 

 

Fläktrotorn drivs av lågtrycksturbinen och består av tre steg [1]. Varje steg har en 
separat skiva med skovlar. Skovlarna är infästa i skivorna i axiella spår. Skovlarna på 
steg 1 har dämpklackar på mittspannet. Mellan stegen finns olika tätningar för att 
förhindra luftläckage. På skivornas baksida sitter skoveltätringar. På skiva 2 och 3 
sitter metalloxidbelagda labyrinttätningar som tätar mot ledskenekransarna 1 och 2. 
Ett tvärsnitt av fläkten visas i figur 5.2. Om fläkten skulle omkonstrueras för bliskar 
ersätter en blisk en skiva och dess skovlar.  

 

1

2

3 4 5 6 7 8 9

1. Inloppskon

2. Inloppsledskenor IGV

3. Ställbara inloppsledskenor VIGV

4. Rotor 1, skiva med skovlar

5. Stator 1, ställbara ledskenor

6. Rotor 2, skiva med skovlar

7. Stator 2, fasta ledskenor

8. Rotor 3, skiva med skovlar

9. Stator 3, fasta ledskenor

1

2

3 4 5 6 7 8 9

1. Inloppskon

2. Inloppsledskenor IGV

3. Ställbara inloppsledskenor VIGV

4. Rotor 1, skiva med skovlar

5. Stator 1, ställbara ledskenor

6. Rotor 2, skiva med skovlar

7. Stator 2, fasta ledskenor

8. Rotor 3, skiva med skovlar

9. Stator 3, fasta ledskenor

 
Figur 5.2. Tvärsnitt av fläkten hos RM 12 
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6 Tillverkningsteori 
I följande avsnitt beskrivs tillverkningsmetoder som är aktuella för de föreslagna 
koncepten. 

6.1 Svarvning 

Svarvning [5] är en typ av skärande bearbetning [5]. Man avskiljer materialet med hjälp 
av en skäregg som matas mot det roterande arbetsstycket för att framställa önskad 
rotationssymetrisk form. Verktygsförflyttningen i axiell och radiell led bestämmer var 
på arbetsstycket bearbetningen ska ske. Verktygsförflyttningen tillsammans med 
arbetsstyckets rotationshastighet avgör hur snabbt materialet avverkas.  

 

Spånbildningen [5] vid svarvning kontrolleras noggrant, detta är särskilt viktigt vid 
automatiserad bearbetning. Större delen av den värme som uppkommer vid 
skärarbetet i metaller lagras i spånorna. För att man lätt ska kunna föra bort och 
hantera spånorna strävar man efter att få dem i små kommaformade bitar. Man kan 
styra detta med hjälp av spånbrytare som är integrerade i skäret på de flesta av dagens 
svarvverktyg.  

 

Skärvätska [5] används vid svarvning för att transportera bort spånorna samt kyla och 
smörja under bearbetningen. Kylningen förhindrar överhettning och ökar livslängden 
på skäret. Även på arbetsstycket förhindrar kylningen överhettning som skulle kunna 
skada materialets integritet. En annan viktig funktion med kylning är att minska 
måttförändringar i arbetsstycket som på den färdiga produkten kan innebära att 
toleranser inte innehålls. Beroende på vilken funktion man vill ha på skärvätskan så 
kan dess innehåll varieras. För titan som används till Hulda-blisken är mineralolja med 
tillsatser av smörjmedel aktuella.  

 

På den aktuella blisken skulle svarvning vara aktuell på den yttre och inre geometrin i 
radiell led med längdsvarvning. Längdsvarvning [5] är den vanligaste svarvoperationen 
där verktyget rör sig i arbetsstyckets axiella led. Syftet är att reducera ytterdiameter 
eller öka innerdiameter. I axiell led på blisken kan framsidan och baksidan bearbetas 
med hjälp av formsvarvning [5]. I denna operation kombinerar moderna NC-svarvar 
axiell och radiell rörelse med kurvlinjestyrning. Kurvlinjestyrning ger större frihet än 
kopiersvarvning [5] där man behöver speciellt utformade verktyg som speglar den 
form man vill att arbetsstycket ska ha. 
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6.2 Fräsning 

Vid fräsning [5] roterar verktyget med ett flertal skärande eggar. 
Bearbetningsförloppet är intermittent vilket innebär att varje egg endast en kort stund 
åt gången utför den skärande bearbetningen. Detta innebär stora momentana 
påfrestningar på eggarna då de utsätts för stora stötkrafter vid inträdet i materialet. 
Temperaturen på verktyget kommer på samma sätt att variera kraftigt över varvet. 
Fördelen med den intermittenta bearbetningen är att spånorna automatiskt blir korta 
och därmed lätta att hantera. Både skärhuvud och arbetsstycket vinklas och förflyttas 
för att åstadkomma önskade geometrier. 

  

Skärvätska [5] tillförs mestadels för spånevakuering och för att hålla temperaturen i 
arbetsstycket. Temperaturen på arbetsstycket är viktigt att kontrollera för att få den 
noggrannhet man vill ha. I zonen där bearbetningen utförs flyter materialet och 
temperaturer runt 1000°C uppnås, tillförs då för lite skärvätska för att kyla ner skären 
i ingrepp kommer skärvätskan med ens att förångas. Detta kommer därför bara att 
kyla de skär som inte är i ingrepp och resultera i större temperaturskillnader på skären 
då de går i och ur ingrepp. Om skärvätska behöver tillföras för att kyla ner skären 
måste den tillföras i tillräckliga mängder runt skäreggarna under hela processens gång. 

  

Det krävs i detta fall med blisken en femaxlig fräs för att utforma geometrin mellan 
bladen, upp mot taket och ner mot skivan. Med en femaxlig fräs menas att verktyget 
och arbetsstycket tillsammans har sex frihetsgrader att röra sig varav en är låst.  

 

6.2.1 CSM 

En typ av fräsmetod för bliskar är Circular Staggering Milling, CSM [6]. CSM är 
patenterad av MTU Aero Engines och är en typ av pinnfräsning med hög 
avverkningshastighet. Verktyget roterar dels runt sin egen axel (som vid all fräsning) 
och dels i en cirkulär verktygsbana mellan bladen. Den cirkulära verktygsbanans 
diameter justeras under operationen för att följa bladens svepning och det varierande 
avståndet mellan bladen. CSM kräver en stabil femaxlig fräsmaskin samt verktyg med 
speciella hårdmetallskär och inre tillförsel av kylmedel.  
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6.3 ECM/PECM 

ECM [5] översätts på svenska till elektrokemisk bearbetning [5]. Metoden använder 
kemiska och elektriska effekter för avverkning på arbetsstycken i metall. 
Materialavverkningen bygger på anodisk upplösning av metaller enligt Faradays 
elektrolytiska lag. Likspänning kopplas över arbetsstycke och verktyg där arbetsstycket 
verkar som anod. Som ledare mellan arbetstycke och verktyg används ett elektrolyt. 
Principen för elektrokemisk bearbetning visas i figur 6.1. Strömstyrkan styr 
avverkningshastigheten proportionellt men förluster i form av lokal uppvärmning av 
elektrolytet samt bildning av korrosionsprodukter på ytan gör att den teoretiska 
maximala avverkningshastigheten aldrig uppnås. Verktyget tillverkas vanligtvis i 
samma utformning som man vill ha på håligheten.  

 

PECM [6] eller Precise ECM är en mer exakt metod och är i grunden en 
vidareutveckling av ECM. I denna metod är spalten mellan arbetsstycke och verktyg 
mindre än i vanlig ECM och man får en finare tolerans. Istället för att kontinuerlig 
spänning över arbetsstycke och verktyg pulserar denna i takt med att verktyget 
pulserar mot och från arbetsstycket. Avverkning sker här endast då spalten mellan 
arbetsstycke och verktyg är som minst. På grund av pulseringen är 
matningshastigheten lägre hos PECM än hos ECM. ECM och PECM används mest 
för bearbetning av mycket svårbearbetade hårda legeringar.  

 

+
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Likspänning

Tryck
Elektrolyt

Spalt

Verktyg

Arbetsstycke

+

-

Likspänning

Tryck
Elektrolyt
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Arbetsstycke

 
Figur 6.1. Princip för elektrokemisk bearbetning. 
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6.4 EDM 

EDM [5] är en förkortning för Electrical Discharge Machining och benämns på 
svenska som elektroerosion eller gnistbearbetning. Metoden använder direkt den 
elektriska energin i bearbetningen för att smälta material. En gnista bildas mellan två 
elektriskt ledande material, en liten grop uppkommer i både arbetsstycke och verktyg 
vid varje urladdning. Verktyget som i den här processen kallas elektrod och 
arbetsstycket skiljs åt av ett dielektrikum som är en isolerande vätska. Denna vätska 
består av alifatiska kolväten och används även som transportör för avverkat material. 
Vid sänkgnistning som är en avbildande metod, utformas verktyget som en negativ 
geometri av den hålighet man vill tillverka. 

6.5 Komposittillverkning 

Kompositer som konstruktionsmaterial aktualiseras på grund av deras goda 
hållfasthetsegenskaper och relativt metaller låga vikt.   

6.5.1 Fiberlindning 

Fiberlindning [7], som mest används för runda eller ovala komponenter, lämpar sig 
för den aktuella geometrin. I denna process passerar fibertrådarna genom ett bad med 
bindemedel för att sedan lindas upp på en dorn eller direkt på detaljen, se principiell 
skiss i figur 6.2. Bindemedlet består av ett plastmaterial och utgör matrisen i 
kompositen. Fiberriktningen bestäms av hastigheten hos den axiella 
trådmatningssläden och rotationshastigheten på dornen. Kompositens bästa 
hållfasthetsegenskaper ligger i fiberns riktning. Fibern kan därför anpassas och riktas 
för att ta upp spänningar på ett optimalt sätt för den aktuella konstruktionen. Man kan 
också variera den procentuella andelen fibrer i kompositen där en större andel ger 
högre brottgräns. Kompositen härdas i en ugn samtidigt som den roterar för att 
bindemedlet ska bli jämnt fördelat medan matrisen ännu är i flytande form.  

Dorn

BindemedelRörlig släde

Fibrer

Dorn

BindemedelRörlig släde

Fibrer
 

Figur 6.2 Princip för lindning av komposit 
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6.5.2 Pre-preg 

Pre-preg [8] är en annan tillverkningsmetod för kompositmaterial som kan vara 
aktuell. Denna metod innefattar en färdigvävd struktur av fibrer som är 
förimpregnerad med en semihärdad matris. Pre-preg kan lindas med så kallad tape 
winding. Materialet utgörs då av en självhäftande remsa. Denna lindas på en dorn eller 
direkt på detaljen. Därefter härdar man den färdiglindade strukturen i en autoklav som 
är ett slutet kärl där tryck och värme kan regleras. Med pre-preg kan man få en högre 
fibertäthet jämfört med lindning, dock till en högre kostnad. 
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7 Hållfasthetsteori 
För att förstå kraven och för att kunna tolka resultaten från hållfasthetsanalyserna 
studeras teorin bakom dessa.  

7.1 Resonans 

Resonans [9] är ett fenomen som kan inträffa för svängande system (konstruktioner) 
då en yttre periodisk störning ger uppkomst till en ökning i svängningsamplituden hos 
systemet. Ökningen beror på vilken frekvens störningen har. Då störningens frekvens 
närmar sig systemets egenfrekvens blir amplitudökningen maximal. Med egenfrekvens 
menas antal svängningar per sekund hos en konstruktion som svänger fritt [10]. Alla 
konstruktioner har ett obegränsat antal egenfrekvenser som bland annat beror på 
massa och materialets styvhet. Vid resonans uppstår vibrationer som kan ge 
driftstörningar och skador. Genom att konstruera en maskin så att dess 
egenfrekvenser hamnar utanför störningarnas frekvensspektra kan resonans undvikas. 
Det kan även undvikas genom att tillföra dämpning, till exempel genom friktion.  

7.1.1 Störningskrafter  

En rotor kan exciteras (störas) av krafter orsakade av obalans i rotorn. Störfrekvensen 
kan i dessa fall kopplas till rotationsfrekvensen hos rotorn. Vid så kallade kritiska 
varvtal [11] är störfrekvensen nära någon av rotorns egenfrekvenser. Detta ger 
upphov till skadlig resonans. Då störningen uppkommer från att rotorns massa är 
osymmetrisk relativt rotationscentrum kan påfrestningarna mildras genom att 
balansera rotorn. 

 

Vid konstruktionsarbetet av en rotor för en jetmotor undersöks huruvida rotorns 
egenfrekvenser kan komma att sammanfalla med störfrekvenser från rotationen [12]. 
Dessa störfrekvenser uppstår i flera ordningar, multiplar av rotationshastigheten. Vid 
statisk körning är frekvenserna för den första motorordningen, grundfrekvensen (1:a 
MO): 1*Ω där Ω är rotationshastigheten i varv per sekund. Frekvenserna för 2:a MO 
är: 2*Ω, för 3:e MO är de: 3* Ω etc. Man måste också undersöka virvelstörningar, så 
kallad aerodynamisk excitering. Denna störning uppkommer vid strömningen kring 
ledskenorna. Dessa störningars frekvenser beror på rotationshastigheten och antalet 
ledskenor. Precis som för motorordningarna undersöker man flera multiplar av 
störningen.  
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7.1.2 Svängningstyper hos en blisk 

En blisk har två huvudtyper av modformer. Den ena typen är bladvibrationer där 
bladen svänger oberoende av varandra. Vi den andra typen svänger hela blisken i så 
kallade noddiametrar [13]. Som namnet antyder löper en eller flera nodlinjer över 
bliskens diameter vid dessa svängningsmoder. Förskjutningen vid en nodlinje är noll. 
Noddiameter 0 kallas även paraplymod. Bliskens olika noddiametrar uppkommer i 
flera ordningar. Figur 7.1 illustrerar olika noddiametrars svängningsformer.  

 

Figur 7.1 Svängningsmoder för en blisk i form av noddiametrar.  

7.1.3 Campbell-diagram 

För att göra resonansproblem överskådliga vid konstruktionen av en rotor används ett 
Campbelldiagram [12]. På x-axeln finns rotationshastigheten och på y-axeln 
frekvensen för specifika modformer. Dessa frekvenser hämtas från en modalanalys. 
En säkerhetsmarginal av driftsvarvtalet plottas i diagrammet. Om kurvorna för de 
olika svängningsmoderna korsar störningarnas kurvor inom säkerhetsmarginalen finns 
risk för resonansproblem. I så fall är en omkonstruktion i detta område nödvändig. 
Figur 7.2 visar principen för ett Campbell-diagram där resonansområdena är 
inringade. Här är säkerhetsmarginalen ±15 % av driftsvarvtalet.  
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Figur 7.2. Principiellt Campbell-diagram 
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7.1.4 ZZENF-diagram 

I ett ZZENF-diagram [13] återfinns noddiametrarna på x-axeln och frekvensen på y-
axeln. Den högsta noddiameter som kan inträffa är (N-1)/2 för en rotor med ett udda 
antal blad N, och är således x-axelns maxvärde. I diagrammet plottas kurvorna för hur 
störningsfrekvenserna f beror av designhastigheten Ω, antal rotorblad N och 
noddiameter n. Funktionerna som är f = nΩ, f = (N –n)Ω, f = (N+n)Ω, f = (2N-n)Ω 
etcetera, ger en sicksackformad linje. Man beräknar vilka noddiametrar som 
uppkommer vid vilka ordningar av ledskenornas störningsfrekvenser och plottar dem 
som vertikala linjer som anger säkerhetsmarginal av rotationshastigheten. 
Egenfrekvenser beräknas vid en modalanalys och plottas i diagrammet. På så sätt 
åskådliggöras hur egenfrekvenserna ligger relativt störningsfrekvenserna. Figur 7.3 
visar hur ett ZZENF-diagram ser ut. De gröna vertikala linjerna illustrerar 
störningsfrekvenser med säkerhetsmarginal. De röda strecken är beräknade 
egenfrekvenser. I detta exempel finns exitering för noddiameter ett, samtidigt som 
egenfrekvenserna för den andra noddiametern ligger utanför säkerhetsmarginalen.  
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Figur 7.3. Principiellt ZZENF-diagram 
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7.2 Aktuella alternativ för simulering i Ansys 

I den aktuella versionen av FE-programvaran Ansys finns flertalet olika sätt att 
gestalta en roterande modell. KSPIN (spin softening) [14] är inkluderat i OMEGA-
kommandot för rotationslast. KSPIN justerar styvhetsmatrisen hos en roterande 
kropp för att simulera att materialet mjuknar av rotationen. Kommandot används för 
att göra en linjär analys mer verklighetstrogen. KSPIN kan inte användas tillsammans 
med andra kommandon som involverar icke-linjära egenskaper. 

 

PSTRES (prestress) [14] används för att inkludera förspänning i till exempel en 
modalanalys. Förspänningen beräknas i en statisk analys och läses in vid följande 
modalanalys. Detta för att simulera förspänningens inverkan på egenfrekvenserna.  

 

SSTIF (stress stiffening) [14] aktiverar styvhetseffekter i en icke-linjär analys genom 
att justera styvhetsmatrisen i materialet. Förstyvningen uppkommer av deformationen 
av geometrin. Om SSTIF inte används i kombination med NLGEOM produceras 
enbart en linjär lösning.  

 

Med kommandot NLGEOM (non-linear geometry) [14] inkluderas stora 
deformationer vilket innebär att en icke-linjär analys genereras. Uppkomsten av icke-
linjära beteenden kan delas in i geometriska, materiella och belastningsmässiga 
olinjäriteter. Vid en icke-linjär lösning läggs lasten på i ett eller flera steg, som i sin tur 
är indelade i substeps (delsteg). Varje substep löses med jämviktsiterationer. Ett 
exempel på detta är Newton-Raphsons metod, se figur 7.4. NLGEOM kommandot 
inkluderar alltid stress stiffening för element inom 18x-serien. Därför behövs inget 
extra kommandoanrop för detta i skriptet då elementtyperna SOLID186 och 
SOLID187 används.  

Last

Förskjutning

Substep

Iterationslösning

Last/förskjutningskurvaLast

Förskjutning

Substep

Iterationslösning

Last/förskjutningskurva

 
Figur 7.4. Illustration av lösning med Newton-Raphsons metod. 
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7.3 Skivsprängning 

Rotation vid höga varvtal ger upphov till centrifugalkrafter i blisken. Dessa krafter ger 
i sin tur upphov till tangentiella spänningar i skiva och tak samt radiella spänningar i 
bladen [15]. Enligt kravspecifikationen för Hulda FoT25 [16] ska säkerheten mot 
tangentiell skivsprängning vara ≥1,3. Marginalen mot tangentiell skivsprängning 
(BM=Burst Margin) beräknas med ekvation 7-1. 

3,1
(T)MUF

N

N
BM

ave
tang

min
UTS

max

tang
burst

disk 






  (7-1) 

tang
burstN = Beräknad hastighet för skivspränging. 

maxN = Maxvarvtal under drift. 

MUF = Materialutnyttjandefaktor, beror på skruvhål etc. 

(T)min
UTS = Lägsta brottspänning för medeltemperaturen. 

ave
tang = Tangentiell medelspänning i skivan. 

 

Vidare ska den maximala radiella medelspänningen vid det tangentiella 
skivsprängningsvarvtalet inte överstiga 90 % av brottspänningen enligt ekvation 7-2. 

(T)9,0(r) min
UTS

max
rad      (7-2) 

Värden att sätta in i de ovanstående formlerna hämtas från en statisk analys.  
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7.4 Utmattning 

I konstruktioner som utsätts för varierande laster kan oväntade brott inträffa. Detta 
trots att belastningarna till synes understiger både brottgräns och sträckgräns. I dessa 
fall kan brottet härledas till utmattning [17] vilket har sin förklaring på 
mikrostrukturell nivå. Defekter i materialet skapar en geometrisk förändring i 
materialets kristallstruktur vid en lastväxling. Även om förändringen är mikroskopiskt 
liten kan ett stort antal lastväxlingar över tid ge störningar i form av sprickor. Om 
spänningskoncentrationen i sprickan är tillräckligt stor växer den ett litet stycke för 
varje lastcykel tills bärytan är så liten att brott sker. 

 

Utmattningsproblem där inga kända initialsprickor finns i materialet delas upp i High 
Cycle Fatigue (HCF) och Low Cycle Fatigue (LCF) [17]. HCF innefattar spänningar 
inom det elastiska området med >104 lastväxlingar innan brott. LCF innefattar 
spänningar inom det plastiska området med <104 lastväxlingar innan brott.  

 

Vid den statiska analysen av Hulda används en säkerhetsmarginal på 60 % av 
materialets sträckgräns. Om konstruktionen klarar detta behöver ingen LCF-utredning 
genomföras. En HCF-utredning används vid frekvensanalysen för att avgöra 
allvarlighetsgraden hos de påvisade resonanserna. 
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8  Tillverkningsanalys 
En tillverkningsanalys har genomförts för att bestämma material och 
tillverkningsmetod. Baserat på dessa utförs en kalkyl på tillverkningskostnaden. 

8.1 Materialstudie 

I koncept 3 innefattas ett kompositmaterial. Den radiella utvidgningen som 
uppkommer av rotationen ger upphov till tangentiella spänningar i taket. Därför är en 
komposit med fiberriktningen i tangentiell led mest lämplig.  

 

Att välja fibertyp och matrismaterial kräver en omfattande materialstudie. Då tiden för 
examensarbetet är begränsad beslutas att utgå från valet av kompositmaterial som 
gjordes vid en tidigare studie för en liknande konstruktion. Denna studie behandlade 
utveckling av rotoröverlindning för rymdturbinen Vinci LH2 [18]. Där valdes kolfiber 
framför glas- och aramidfiber med motivationen att kolfibern har högst 
elasticitetsmodul i kombination med hög brottgräns. Vid valet av matrismaterial 
uteslöts alla termoplaster eftersom de är svårare att tillverka. Istället jämfördes 
härdplasterna epoxi, polyester och vinylester. Vid jämförelsen valdes epoxi som har 
bäst hållfasthetsvärden. Vidare konstaterades att ca 55 volymprocent fiber bör 
eftersträvas. En lägre fiberhalt ger sämre hållfasthetsegenskaper. Högre fiberhalt kan 
göra att kompositen blir spröd vilket försvårar förspänning och montering på blisken.  

8.2 Val av material 

Materialet i blisken är bestämt sen tidigare och är titan legerat med 6 % aluminium 
och 4 % vanadin. Denna legering benämns titan 6-4 och förekommer främst inom 
flyg- och rymdindustrin.  

 

Som förslag på kompositmaterial till taket väljs alltså kolfiberarmerad epoxi. Valet av 
specifik kolfiber och epoxi till Hulda-bliskens tak överlåts till en potentiell tillverkare. 
Detta eftersom tillverkarens erfarenheter och tillgång på material har stor betydelse 
för valet.  
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8.3 Val av tillverkningsmetod 

Vid ECM används miljöfarliga kemikalier. Enligt tillverkningsledaren* för Hulda-
projektet har denna metod en begränsad användning inom VAC av denna anledning. 
Avverkningsmetoderna som är baserade på kemiska eller elektriska effekter används 
främst för hårda nickellegerade metaller inom flyg och rymdindustrin [6]. Då titan 6-4 
är mjukare medför detta att skärande bearbetning är snabbare och mer 
kostnadseffektivt. Med hänsyn till detta faller ECM, PECM och EDM bort till fördel 
för svarvning och fräsning.  

 

Som förslag på tillverkningsmetod för kompositring till taket väljs kompositlindning. 
Detta eftersom att lindning är enklare och billigare att använda än pre-preg. Det är 
också lättare att få tag på en viss fiber för lindning än för pre-preg.  

8.4 Beräkning av tillverkningskostnad 

Beräkningarna av tillverkningskostnad för koncept 1 är baserade på tidigare 
tillverkning av en liknande titanblisk för en provkompressor. Kostnaderna för denna 
blisk har inhämtats från konstruktionsledaren† inom Hulda-projektet. Denna blisk 
saknar dock tak. Därför görs ett uppskattat kostnadstillägg om 20 % på produktions-
kostnaden. 

 

För koncept 2 skulle ett separat ringsmide vara nödvändigt. Extra bearbetning 
tillkommer eftersom ringen också måste bearbetas. Den totala tillverkningskostnaden 
för koncept 2 uppskattas hamna nära kostnaden för koncept 1. 

 

Kostnaderna för koncept 3 utgörs av kostnaderna för koncept 1 plus kostnaderna för 
en separat ring i kompositmaterial. Uppgifterna för beräkningen av kompositringen 
har erhållits vid kontakt med en affärschef‡ på ACAB. Kostnaderna gäller material 
och produktion och är en grov uppskattning. Det ska framhållas att dessa kostnader 
inte är ett offererat pris då priset beror på projektets framtida värde och kundrelation. 
Engångskostnader för verktyg etcetera har exkluderats i alla beräkningar. Beräkningar 
av tillverkningskostnader för de olika koncepten visas i bilaga D. 

                                                 
* Magnus Nilsson tillverkningsledare Volvo Aero Corporation, personlig kontakt den 8 december 2008. 
† Marcus Persson konstruktionsledare Volvo Aero Corporation, personlig kontakt den 24 mars 2009. 
‡ Tord Arding affärschef Applied Composites Aktiebolag ACAB, e-postkorrespondens den 19 mars 
2009. 
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9 Handberäkningar och resultat 
Handberäkningar har gjorts för att approximativt undersöka på vilket sätt de olika 
detaljerna av en takförsedd blisk påverkas av rotationslasten.  

 

Den radiella utvidgningen δr av en tunn roterande ring kan beräknas enligt ekvation  
9-1 där E är elasticitetsmodulen för ringen. Den tangentiella spänningen σφ kan fås ur 
ekvation 9-2 där ρ är ringens densitet och ω är vinkelhastigheten. Övriga parametrar är 
definierade enligt figur 9.1. 

ringE

r  1
r       (9-1) 

2
1

2rring      (9-2) 

 

+
δrr1

r2

ω
+

δrr1

r2

ω

 
Figur 9.1. Definition av parametrar för beräkning av tunn roterande ring. 
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Genom att sammansätta ekvation 9-1 och 9-2 beräknas utvidgningen för en ring i 
titan med densiteten ρ=4,43*10-9 ton/mm3 och elasticitetsmodulen E=110000 MPa. 
Vinkelhastigheten är ω=3152 rad/s (skivsprängningsvarvtalet) och avståndet från 
rotationscentrum är r1=200 mm (Hulda-bliskens ytterradie). Enheterna är anpassade 
för att få svaret i mm. Den radiella förskjutningen är: 

mm 3,20
110000

20031521043,4200 229







r  

Om denna förskjutning sätts i ekvation 9-1 blir motsvarande tangentiella spänning i 
ringen: 

2mm
N 1760

200

11000020,3



  

Utvidgningen av en roterande stång riktad längs radien från rotationscentrum kan 
beräknas med ekvation 9-3 som härleds i bilaga E. Observera att här är r1 och r2 
definierade enligt figur 9.2. 

 

   





  3

1
3

212
2

2

2

3

1

2
rrrrr

Estång

stång
r


   (9-3) 

 

r2

r1

+ω

r2

r1

+ω

 
Figur 9.2. Definition av parametrar för ekvation 6-3. 

Sätt r1=100 mm och r2=200 mm för att motsvara Hulda-bliskens blad. För en 
titanstång som roterar med samma hastighet som för ringen ovan blir utvidgningen 
enligt ekvation 9-3:  

 

    mm 333,0100200
3

1
100200200

1100002

3152*1043,4 332
29







 







r  
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Om bliskens nav approximeras som en skiva kan den radiella utvidgningen vid 
rotation beräknas med ekvation 9-4. ν betecknar tvärkontraktionstal och r0 och r1 
definieras enligt figur 9.3. 

 

    2
1

2
0

1
2

13
4

rr
E

r
r 


     (9-4) 

 

+
r0

r1+
r0

r1

 

Figur 9.3. Definition av parametrar för ekvation 9-4. 

Vid samma rotationshastighet som i beräkningarna för bladen och ringen blir den 
radiella utvidgningen för titannavet: 

     mm 088,0100325,0125325,03
1100004

10031521043,4 22
29









r  

 

9.1 Diskussion och slutsats av handberäkningar 

Den radiella utvidgningen av ett titantak är 3,20 mm. Utvidgningen av blisken för 
samma hastighet är summan av navets och bladens utvidgning: 0,333+0,088 =0,42 
mm. Det pekar på att utvidgningen av ett titantak alltid överstiger utvidgningen av 
blisken. Om taket är tillverkat i samma stycke som blisken kommer takets utvidgning 
ge en ofördelaktig extra dragspänning i bladen. Därför är konstruktionen med ett tak i 
enbart titan, koncept 1, tveksam. Beräkningarna visar även att en lös titanring måste 
förspännas med minst 3,20 mm om den ska klara sprängningsvarvtalet (burst). Denna 
förspänning ger en tangentiell spänning i ringen på 1760 MPa, vilket överstiger 
brottspänningen för aktuell titanlegering. Därför faller koncept 2 med en förspänd 
titanring bort. Beräkningarna visar även att ett tak med låg densitet och hög 
elasticitetsmodul är att eftersträva. Detta premierar kompositförstärkning som 
innefattas i koncept 3, se figur 4.3. 
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10 FE-beräkningar 
FE-beräkningarna utförs i Ansys Classic version 10.0 på operativsystemet Linux 
Redhat. FE-modellerna skapas i skript som skickas till en företagsintern server för 
beräkning. En fil skickas sedan tillbaka där resultatet och modellen kan studeras lokalt. 

10.1 Solidmodell 

Eftersom solidmodellen av Hulda-blisken redan är modellerad i Unigraphics NX4, 
används denna som grund vid fortsatt modellering av en takförsedd blisk. Modellen 
förenklas genom att hål och spår tas bort för att göra senare behandling i FE-
programvara enklare. Dessa förenklingar ger en försumbar påverkan på resultatet då 
de är placerade i lågt belastade områden. För att återspegla infästningen av blisken 
modelleras en del av rotoraxeln. För att reducera beräkningstiden är modellen cykliskt 
symmetriskt skuren till 1/23 av blisken. Skärningen görs med en free-form-kurva. 
Taket modelleras i nivåer för att få en universalmodell för att underlätta variering av 
takets tjocklek i FE-programvaran. Radien mellan blad och tak har modellerats till 
samma radie som radien mellan blad och skiva. En bild av solidmodellen visas i figur 
10.1. 

 

Cykliskt symmetriskt 
tvärsnitt

Axel

Blisk Cykliskt symmetriskt 
tvärsnitt

Axel

Blisk

 
Figur 10.1. Solidmodell av den takförsedda blisken. 
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10.2 FE-modell 

Solidmodellen importeras som PART-fil till Ansys Workbench version 11.0. Vid 
installationen har både Ansys och UG konfigurerats så att de kan köras simultant och 
utbyta information. Fördelen med detta är att man kan överföra de parametrar som 
UG-modellen är uppbyggd med. På så vis kan man göra eventuella ändringar i CAD-
modulen i Ansys Workbench som heter DesignModeler. I DesignModeler skärs 
modellen upp i erforderliga delar för att förbättra meshningen. De delar (bodys) som 
ska sitta ihop (parts) sammanfogas så att de efter meshningen delar noder i FE-
modellen. I modulen Simulation genomförs meshningen av geometrin. När modellen 
är meshad överförs den till Ansys Classic via gränssnittet i Workbench. Modellen 
sparas sedan i cdb-format.  

10.2.1 Skript 

Ett skript skapas och redigeras manuellt för att möjliggöra körning via 
beräkningsserver och för framtida referens. I detta skript anropas FE-modellens cdb-
fil och materialfil så att de läses in för beräkningen. Skriptet visas i bilaga F.  
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10.2.2 Mesh 

Bliskens geometri möjliggör att cyklisk symmetri kan användas vid beräkning i FE-
modellen. Att arbeta med cyklisk symmetri innebär att enbart en sektion modelleras 
och meshas, i detta fall 1/23:e del av blisken. Sektionen expanderas sedan till en 
komplett modell. Detta sparar både datorresurser och beräkningstid. Vid meshningen 
skapas först en areamesh på ena randen av sektionen. Denna areamesh kopieras till 
andra randen med kommandot MESHCOPY. På detta sätt blir meshen identiskt på 
båda sidor av sektionen vilket är en förutsättning för cyklisk symmetri. Därefter 
meshas volymen.  

 

Försök gjordes att mesha i Ansys Classic men med otillräckligt resultat. Därför 
beslutades det att inställningar för meshen och själva meshningen ska genomföras i 
Ansys Workbench i modulen Simulation. Meshen kontrolleras av programmet genom 
tillvalet Aggressive Mesh Control. När modellen överförts till Ansys Classic 
kontrolleras meshen visuellt med avseende på elementkvalitet. En bild av meshen 
visas i figur 10.2. Meshen är inte optimal men bedöms vara tillräcklig för en 
övergripande studie. 

 

 
Figur 10.2. Meshad geometri. 
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10.2.3 Material 

För FE-beräkningarna används Volvo Aeros materialfil 9650-2222 för titan 6-4 i 
smidesform. Denna fil läses in i via skriptet. Egenskaper för kompositmaterialet skrivs 
in manuellt. 

10.2.4 Randvillkor 

För att göra modalanalysen så verklighetstrogen som möjligt har axeln delvis 
modellerats och kopplats till blisken. Detta görs även för att simulera tillståndet då 
axeln driver blisken. Det radiella snittet av axeln låses i axiell och tangentiell riktning, 
se figur 10.3. På så sätt undviks stelkroppsrörelse som innebär att komponenten kan 
förflytta sig eller rotera oändligt långt bort i simuleringen. Rörelse i radiell led tillåts 
för att möjliggöra utvidgning på grund av rotationshastigheten. Noderna på ena 
randen undantas dessa låsningar för att undvika dubbla låsningar då kommandot för 
cyklisk symmetri används.    

 

 
Figur 10.3. Låsning av axeln. 
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10.2.5 Laster 

Rotationshastigheten läggs på som en global vinkelhastighet vid 60, 100 och 105 % av 
designvarvtalet 23500 rpm. Gaslasten är känd sedan tidigare och appliceras i modellen 
som ett tryck på bladets trycksida. Gaslasten är linjärt skalad mot det gällande 
varvtalet. Se figur 10.4.  

 
Figur 10.4. Laster. 
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10.3  Resultat från FE-analys 

Olika simuleringsalternativ har undersökts för att bestämma vilken metod som är bäst 
för den aktuella geometrin och belastningsformen.  

 

Resultaten från de statiska analyserna varierar mellan de olika lösningsmetoderna, se 
bilaga G. De icke-linjära analyserna ger mindre deformation än de linjära. Störst 
deformation ges med kommandot KSPIN (spin softening). Spin softening ger också 
lägst frekvenser av samtliga använda metoder. Detta kommando är enligt Medeso* en 
sämre version av en icke-linjär analys och ger därför inte lika bra resultat vid stora 
deformationer. Därför kan KSPIN uteslutas från en slutgiltig analys. 

 

Med ökad taktjocklek inverkar mer krafter på blisken och deformationsskillnaden 
ökar på grund av icke-linjäriteten. På grund av bliskens komplicerade geometri och 
dess förskjutningar är en icke-linjär analys att föredra i detta fall. 

  

Beräkningar med respektive utan kommandot SSTIF ger exakt samma resultat både i 
den statiska analysen och i modalanalysen. Detta verifierar tidigare påstående att 
SSTIF är ett linjärt kommando. 

 

Kommandot PSTRES resulterar i en höjning av samtliga noddiametrars frekvenser. 
Det ger en rättvisare bild av hur krafterna påverkar bliskens egenfrekvenser i drift.  

 

Kommandot KSPIN genererar en mjukare styvhetsmatris och sänker därför 
egenfrekvenserna.  

10.3.1 Val av simuleringsalternativ 

Med hänsyn till resultatet från undersökningarna och konsultation med expertis inom 
området beslutas att en icke-linjär statisk analys med förspänd modalanalys bör utgöra 
grunden för våra beräkningar. Detta åstadkommes med kommandona NLGEOM i 
kombination med PSTRES. Alla redovisade resultat som följer i rapporten är 
åstadkomna genom denna metod.  

                                                 
* Ansys-support Medeso AB, e-mailkorrespondens den 24 mars 2009. 
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10.3.2 Referensblisk Hulda i titan 

En jämförelse mellan originalblisken utan tak och koncept 1 görs. Då inga tidigare 
analyser av referensblisken i titan har gjorts modifieras referensbliskens FE-modell. 
Materialet ändras från aluminium till titan och de kommandon som används för 
blisken med tak appliceras. En anpassning av modellen till en nyare version av Ansys 
genomförs också. Vid Nmax ger analysen spänningskoncentrationer som närmar sig 
brottgränsen. På flera ställen överskrider spänningarna i konstruktionen 60 % av 
materialets sträckgräns. Vektorsumman av förskjutningen är 1,41 mm. Den radiella 
förskjutningen uppgår till 0,91 mm. Resultatet visas i bilaga H. 

10.3.3 Koncept 1 

Koncept 1 beräknas med tre olika taktjocklekar (1,5; 3; 5 mm) för att se hur dessa 
påverkar hållfasthet och egensvängningar. Redan med den tunnast valda 
taktjockleken, 1,5 mm, visar det sig att konstruktionen utsätts för spänningar som 
överskrider brottgränsen vid Nmax. Dessa spänningar infinner sig i första hand i taket 
mellan bladen. Vid analys av blisk med 3 mm tak ligger de största spänningarna i 
stället i bladets radier upp mot sidan av taket. Spänningarna är även här över 
brottgränsen. Vid 5 mm taktjocklek flyter materialet i bladet samt i radierna upp mot 
taket. De olika tjocklekarnas förskjutningar och spänning visas i tabell 10.1. 
Analyserna visar att det tunnaste taket böjs upp mellan bladen vilket resulterar i 
marginellt högre förskjutningarna än det 3 mm tjocka taket. Vid 5 mm gör takets 
egentyngd att hela konstruktionen utvidgas mer av rotationen utan att taket böjs ut 
märkbart. Resultatet från analysen av koncept 1 visas i bilaga I. 

Tabell 10.1. Förskjutningar och spänning för olika taktjocklekar vid 24675 rpm. 

Taktjocklek 
[mm] 

Vektorsumma av 
förskjutning [mm] 

Radiell 
förskjutning 

[mm] 

von 
Misesspänning 

[MPa] 

1,5 1,59 1,284 1390 

3 1,58 1,148 1460 

5 1,71 1,156 1840 

 

För att undersöka vid vilket maximalt varvtal koncept 1 fungerar har en analys med 
varierande varvtal gjorts. Resultatet visas som ett diagram i bilaga J. Här plottas första 
huvudspänningen (drag) som funktion av varvtalet. Detta eftersom dragspänningen är 
farligast för sprickinitiering vid utmattning. Det intressanta med detta är att se vid 
vilket varvtal denna applikation kan användas som en provkompressor utan att göra 
djupare analyser. Med 3 mm taktjocklek är spänningarna 60 % av materialets 
sträckgräns vid ca 13200 rpm (56 % av dagens designvarvtal). Motsvarande varvtal för 
referensblisken i titan är ca 19000 rpm (81 % av designvarvtalet). 
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10.3.4 Koncept 2 

Koncept 2 modelleras som en ring med samma dimensioner som ett fem millimeter 
tjockt tak. Ringen roteras upp till Nmax. Redan vid detta varvtal infinner sig 
brottspänningar, se bilaga K. Resultatet från handberäkningarna och analysen visar att 
konceptet inte fungerar. Därför anses vidare undersökningar av koncept 2 
överflödiga. 
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10.3.5 Koncept 3 

I koncept 3 är titandelen av taket 1,5 mm tjockt i samtliga lösningar. Kompositens 
tjocklek varieras och dess materialegenskaper sätts till uppskattade typvärden. Vid 
analyser av konceptet uppkommer problem med att modellera kompositen i den 
cykliskt symmetriska modellen. Problemet ligger i att implementera ett ortotropt 
material i ett cylindriskt koordinatsystem. Trots flertalet försök och experthjälp från 
flera håll uppnås inget lyckat resultat vid framtagning av materialmodell. 

 

Ytterligare försök görs med en materialmodell som hämtas från en tidigare analys av 
en liknande konstruktion för Volvo Aeros blisk för Vinci-turbinen [18]. Enligt Ansys 
materialkontroll är detta inte en reell materialmodell. Ändringar görs i denna modell 
för att tillgodose kraven som Ansys ställer. I detta fall höjs E-modulen för epoxin med 
en faktor 2,3. Dessa förändringar gör att materialmodellen inte existerar i verkligheten 
och en expert* inom området anser att den kan fungera endast som en indikativ 
lösning av koncept 3.  

 

Stora spänningar uppstår i kompositen vid gränssnittet mellan taken. Detta beror 
troligen på att titan- och kompositlagren delar noder. Gruppen har diskuterat detta 
problem med personer som har erfarenhet av analyser med kompositmaterial. Enligt 
dem skulle detta osannolikt vara fallet på en verklig konstruktion. Spänningar bör 
finnas i gränssnittet men inte vara så stora som i modellen.  

 

För att försöka komma tillrätta med problemet modelleras ett limskikt som ska verka 
för att öka rörligheten mellan materialen. Tjockleken på detta skikt är 1,5 mm. De 
aktuella materialegenskaperna sätts för att efterlikna ett gummimaterial. 
Tvärkontraktionstalet är 0,49 och E-modulen sätts till 8 GPa. Med detta skikt 
reduceras spänningarna i kompositen till nära hälften av vad de är utan skiktet. 
Resultatet från analysen visas i bilaga L. Trots att limskiktet förbättrar 
spänningstillståndet anses modellen inte vara tillräckligt tillförlitlig. En bättre FE-
modell krävs för att kunna avgöra om koncept 3 fungerar.  

                                                 
* Daniel Borovic Trainee Volvo Aero Corporation, personlig kontakt 26 februari 2009. 
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10.3.6 Modalanalys 

Eftersom inget av de föreslagna koncepten håller i den statiska analysen beslutas det 
att modalanalyser skall utföras på koncept 1 som indikation på vilken effekt ett tak har 
på egensvängningarna. Anledningen till att inga modalanalyser utförs på koncept 3 är 
att den felaktiga FE-modellen anses otillräknelig för detta ändamål av sakkunnig 
personal på Volvo Aero. 

 

För att kunna göra en rättvis bedömning av den takförsedda blisken utförs en 
jämförelse med referensblisken. Samtliga modalanalyser är genomförda med 
förspänning från den statiska analysen. En jämförelse mellan blisk utan respektive 
med integrerat titantak visas i tabell 10.2. I resultaten visas den andra frekvensen för 
ND0 som fås i beräkningen. Den första bortses från då den inte kan identifieras som 
en korrekt paraplymod vid animering av svängningen. 

Tabell 10.2. Jämförelse av egenfrekvenser vid 23500 rpm för blisk utan respektive med tak 

Noddiameter 1:a moden för 
blisk utan tak 

[Hz] 

1:a moden för blisk med 
3 mm tjockt integrerat 

titantak [Hz] 

Procentuell ökning

0 1 015,10 1 234,1 21,6 

1 565,71 877,4 55,1 

2 838,00 1 309,5 56,3 

3 845,78 2 074,0 145,2 

4 848,44 2 465,4 190,6 

5 850,07 2 519,9 196,4 

6 851,30 2 540,9 198,5 

7 852,25 2 551,0 199,3 

8 852,97 2 555,7 199,6 

9 853,48 2 557,7 199,7 

10 853,81 2 558,2 199,6 

11 853,97 2 558,2 199,6 
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En jämförelse av egenfrekvenserna hos första moden för olika taktjocklekar visas i 
bilaga M. Resultatet visar att en takförsedd blisk ökar frekvenserna för samtliga 
noddiametrar jämfört med en blisk utan tak. Om takets tjocklek ökas sänks 
frekvenserna för låga noddiametrar och de höjs för höga noddiametrar. Från och med 
noddiameter fyra är frekvenserna fördelade efter att tjockast tak ger högst frekvens.  

 

Jämförande ZZENF-diagram för blisk med och utan tak redovisas i bilaga N. I 
diagrammen sätts marginalen för resonansområdet till 60-105 % av varvtalet. 
Diagrammen baseras på användning med konfigurationen för Hulda. Exitering från 
inloppsledskenor (IGV), ställbara inloppsledskenor (VIGV), stator 1 (S1) och 
motorordningar (MO) beräknas och läggs in i diagrammen. Dessa exciteringar jämförs 
mot frekvenserna för de olika noddiametrarna (ND). Resultatet visar att första moden 
för ND 2-6 ligger inom resonansområdet för motsvarande MO hos en blisk utan tak.  
För övriga noddiametrar ligger första moderna utanför marginalen för 
resonansområdet. För en blisk med tak ligger första moden för ND 1-5 utanför 
motsvarande MO. För ND 6-11 ligger frekvenserna inom resonansområdet. 
Resultatet visar även se att ND 8 kan exciteras av 15:e MO. Detta gäller både för en 
blisk utan och med tak. 

 

Under tidigare provning av referensblisken [19] upptäcktes resonans med 3:e och 15:e 
motorordningen. Därför görs en ytterligare undersökning av dessa exciteringar med 
campbell-diagram. Campbell-diagram för ND 3 hos blisk med respektive utan tak 
visas i bilaga O. Marginalen för resonansområdet är 60-105 % av varvtalet. Resultatet 
visar att punkten där frekvenserna för ND 3 skär 3:e MO hamnar utanför 
resonansområdet för en blisk utan tak. Dock ligger de inom marginalen i frekvens vid 
60 % av designvarvtalet. Alltså kan resonansproblem inte uteslutas i detta fall. 
Motsvarande undersökning för en blisk med tak påvisar goda säkerhetsmarginaler för 
resonans mellan ND 3 och MO 3. Campbell-diagram för ND 8 visas i bilaga P. 
Resultaten visar att en blisk utan tak har fler möjliga resonanser jämfört med en blisk 
med tak.   
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11 Riskanalys 
Gruppen har tillsammans med handledare på VAC utfört en FMECA (Failure Mode 
Effects & Criticality Analysis), se bilaga Q. På så sätt undersöks vilka risker som är 
förknippade med användning av den aktuella konstruktionen samt vilka effekter dessa 
resulterar i.  

 

Den mest kritiska risken med ett kompositförstärkt tak är att okontrollerade 
vibrationer uppstår på grund av aerodynamisk excitering. Rekommenderad åtgärd för 
att minimera denna risk är att genomföra en utökad modal- och resonansanalys. En 
annan risk med hög kriticitet är att kompositringen lossnar från blisken som en följd 
av materialdefekter. För att komma tillrätta med detta problem rekommenderas att 
ringen undersöks med oförstörande provning. Exempel på sådan provning är 
röntgning av materialet. 
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12 Diskussion och slutsatser 
Valet av tillverkningsmetod för en blisk med integrerat tak är fem-axlig fräsning och 
svarvning. Detta val förutsätter att man kan lösa problemet med åtkomst i radiell led. 
Det finns exempel på bliskar med integrerat tak på marknaden, med det är oklart om 
den aktuella geometrin är lämpad för detta. Hulda-bliskens blad har en mer 
komplicerad svepning än de bliskar med tak vi har stött på i våra efterforskningar.   
Vid tillverkningen kan det komma att krävas någon typ av verktyg eller fixtur som 
stöd mellan bladen. Hur detta kan lösas är för tillfället oklart.  

 

Som material till ett kompositförstärkt tak väljs kolfiberarmerad epoxi. En 
materialstudie för att hitta en lämpligare kompositsammansättning kan vara 
nödvändig då det är möjligt att den måste tillåta en större utvidgning än den valda 
kompositen gör. Även en omvärdering av den valda tillverkningsmetoden för 
kompositen kan bli aktuell om det i ett framtida arbete visar sig att lindning inte ger 
tillräcklig repeterbarhet och fibertäthet. 

 

Beräkningarna visar att koncept 1 och 2 inte klarar rotationslasten. Ingen analys av 
skivsprängningsvarvtal och utmattning har genomförts då det i detta läge anses 
oväsentligt eftersom koncepten inte klarar den statiska spänningen. Koncept 1 kan 
fungera om det omkonstrueras. Detta för att klara de spänningskoncentrationer som 
uppstår. I första hand bör en omkonstruktion av vinklarna vid övergången mellan 
blad och tak övervägas. Eventuellt kan hela bladet behöva anpassas mot den nya 
konstruktionen med tak eftersom bladen vill vrida sig runt sin egen axel vid rotation. 
En lösning där detta utnyttjas är då infästningen mellan blad och tak tillåter initial 
vridande rörelse för sedan låsa vid ett bestämt varvtal. En optimering av taktjockleken 
är också aktuell. Beräkningarna visar att 3 mm tjocklek klarar högst 
rotationsbelastning jämfört med de två andra undersökta taktjocklekarna (se bilaga J). 

 

Handberäkningarna visar att koncept 3 med kompositförstärkt tak är mest gynnsamt. 
Dock lyckas inte FE-beräkningen av detta koncept. Dessa problem beror förmodligen 
på FE-modellen och materialmodellen. Kompositen och titanet i taket delar noder i 
gränssnittet mellan dem. Detta förhindrar att materialet rör sig på ett verklighetstroget 
sätt. Detta borde vara upphovet till de stora spänningar i gränssnittet som analysen av 
koncept 3 visar. Vidare förefaller kompositen vara oförmögen att fördela den radiella 
belastningen. I verkligheten bör den tangentiella spänningen i kompositen fördelas i 
radiell led. Då dessa felaktigheter anses ge upphov till en missvisande modalanalys 
görs ingen djupare undersökning av koncept 3. 
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Modalanalyser görs för att se hur egenfrekvenserna påverkas av ett tak och även hur 
takets tjocklek inverkar på dessa. Det viktiga är att visa förändringarna av 
egenfrekvenserna då en blisk förses med tak. Därför görs enbart jämförelser mellan 
koncept 1 och referensblisken i titan. Här uppdagas det att den tidigare analysen av 
referensblisken enbart är gjord för aluminium. Därför genomförs även en ny analys av 
referensblisken med titan som material. Ett Campbell-diagram visar att mod 3 för en 
takförsedd blisk inte längre bör utgöra någon fara, men i gengäld kan andra farliga 
excitationer uppkomma. Frekvenserna höjs avsevärt men en utredning av vilka moder 
som är farliga behöver utföras för att resultatet ska få någon vidare betydelse. Utifrån 
detta måste även en HCF-analys genomföras. 

12.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

För att vidare undersöka de förmodade fördelarna med att förse en blisk med ett tak 
bör ett fortsatt arbete genomföras. Detta arbete bör innefatta följande: 

 

 Förbättring av gestaltningen av kompositmaterialet i FE-modellen. 

 Beräkningar av skivsprängningsvarvtal och utmattning. 

 Omkonstruering av bladen för att anpassa dem till en konstruktion med tak. 

 Utökad frekvensanalys för att avgöra om någon farlig resonans finns. 

 

Om det skulle visa sig att inte heller koncept 3 är lämplig så kan ett av de tidigare 
utsållade koncepten undersökas. En rekommendation är att i så fall undersöka 
koncept 2c och 2b, se bilaga C2.  
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Bilaga A 

A. Aktuella grindar i Global Development Process  
 

 Detaljerad konceptdefiniering 
o Ta fram slutligt/slutgiltiga konceptförslag 
o Förfina målbeskrivning och produktkrav 
o Bedöm produktrisker  
 

Kriterium för grind G3 
o Konceptval 
o Teknisk analys 
o Förfinad målbeskrivning och produktkrav 
o Produktrisker  
 

 Preliminär konstruktion/definition 
o Framställ produktdefinition  
o Undersök mötande av krav 
o Undersök mötande av önskemål 
 

Kriterium för grind G4 
o Produktdefinition, CAD 
o Produktanalys 
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Bilaga B1 

 

B. Kravspecifikation 

Krav Funktion Hållfasthet Driftsmiljö Geometri Tillverkning Värde Enhet

1 
Taket får inte lossna eller 
fallera.  

            

2 

Konstruktionen får inte 
påverka andra 
motordetaljers funktion 
negativt.  

            

3 
Införandet av tak får inte 
förändra aerodynamiken. 

            

4   

Spänningarna i 
konstruktionen ska vara 
under 60 % av materialets 
flytgräns eller så ska 
konstruktionen klara 60 000 
cykler. 

      
σ < 710 
alternativt 
n > 60000 

MPa / 
Antal 
cykler 

5   
Konstruktionen ska klara ett 
varvtal 5 % högre än 
designvarvtalet.  

      
N >1.05 *23500= 
24675 

Rpm 

6   
Sprängningsvarvtalet (burst) 
ska vara 22 % högre än 
maximalt driftsvarvtal.  

      
N  > 1,22*24675= 
30104  

Rpm 

7     

Materialet i 
konstruktionen måste 
vara kompatibelt med 
Titan 6-4 

        

8     
Konstruktionen ska 
klara 
temperaturområdet.  

     230-373  Kelvin 



Konstruktionsförslag på takförsedd blisk för militära jetmotorfläktar 
 

 

 

Önskemål Viktning Funktion Hållfasthet Driftsmiljö Geometri Tillverkning 

1 3 Minimerade läckflöden.     

2 10  
Maximerade 

egenfrekvenser för de fyra 
första egenmoderna. 

   

3 5     
Minimerad 

tillverkningskostnad. 

4 3    

Konstruktionen 
innehåller så få 

komponenter som 
möjligt. 

 

5 5   
Konstruktionen 
motstår FOD 
och erosion. 

  

6 7  Minimerad totalvikt.    

7 7    
Minimerad höjd 

utanför 
gaskanalen. 

 

8 5 
Konstruktionen är 

reparerbar. 
    

l 9 6 
Låg obalans i 

konstruktionen. 
    

 

 

Bilaga B2 
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C. Koncept generade under tidigare projektkurs 

 

1a 

Koncept 1a utgörs av en integrerad 
detalj där taket tillverkas i samma stycke 
som övriga blisken. Materialet är därför 
titan i hela blisken. Föreslagna 
tillverkningsmetoder är svarvning och 
fräsning eller gnistning. 

 

1b 

Tak och blisk tillverkas i samma detalj i 
koncept 1b. Förslagsvis genom 
svarvning och fräsning eller gnistning. 
Taket förstärks med en ring i 
kolfiberkomposit som appliceras genom 
krympning eller genom att linda 
kompositen i ett ursvarvat spår direkt på 
taket.  

 

 

 

1c 

Ett tak tillverkas på befintlig blisk 
genom att bygga material mellan 
bladtopparna med Metal Deposition.  

 

 

1d 

En solid takförsedd blisk tillverkas 
genom att svetsa ihop två halvor delade 
på bladens radiella mittspann. Halvorna 
kan till exempel tillverkas med svarvning 
och fräsning. 
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2a 

Koncept 2a består av befintlig blisk som 
förses med en svarvad solid ring i titan 
alternativt aluminium med hjälp av 
krympning (förspänning), lödning eller 
svetsning.   

 

 

 

2b 

I koncept 2b monteras en solid ring i 
kolfiberkomposit på den befintliga blisken 
med krympning. Kompositringen förspänns 
på blisken.  

 

 

 

 

2c 

Solida ringar tillverkade i metall (titan eller 
aluminium) respektive kolfiberkomposit 
appliceras på blisken. Metallringen monteras 
mot blisken med förspänning, lödning eller 
svetsning. Kompositringen krymps på 
metallringen och fasthålls med hjälp av 
förspänning. 

 

 

 

2d 

En solid gummiring träs över bladtopparna 
på den befintliga blisken. Infästningen i 
blisken kan säkras med till exempel lim. 

 

Bilaga C2 
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3a 

Taket tillverkas i sektioner av titan eller 
aluminium som sammanfogas med lim-, 
skruv- eller svetsförband. Flera olika 
gränssnitt mellan segmenten är tänkbara. 
Infästning gentemot blisken kan göras 
med förspänning eller svetsning. 

 

 

 

 

 

3b 

Taket består av sektioner i titan eller 
aluminium som sammanfogas med en 
yttre kolfiberkompositring som lindas 
direkt på segmenten vilket ger en 
förspänning.  

 

 

 

 

4a 

Taket tillverkas i två halvor som förbinds 
med lim-, skruv- eller nitförband. 

Halvorna svarvas i titan eller aluminium. 
Ansatser på halvornas sidor ger axiell 

fasthållning mot blisken, greppassning ger 
tangentiell fasthållning. För att få en 

optimal aerodynamisk yta i gaskanalen 
kan ett fyllnadsmaterial centrifugalgjutas 

under taket. Gränssnittet mellan halvorna 
kan utföras på flera olika sätt. 

 

Delning

Ansats 

Delning 
Delning

Bilaga C3 
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4b 

Två eller tre delar i titan eller aluminium 
utgör taket. Metalldelarna svetsas ihop eller 
monteras med lim-, nit- eller skruvförband. 
Ansatser på metalldelarnas sidor ger axiell 
fasthållning mot blisken, greppassning ger 
tangentiell fasthållning. Metalltaket förstärks 
med en ring i kolfiberkomposit. För att få 
en optimal aerodynamisk yta i gaskanalen 
kan ett fyllnadsmaterial, t.ex. härdplast, 
centrifugalgjutas under taket. 

 

 

 

5 

Ett spår svarvas ur i bladtopparna på den 
befintliga blisken. Kolfiberkomposit lindas 
direkt i spåret. Under lindningen används 
ett verktyg som stöd för kompositen mellan 
bladen. Ett fyllnadsmaterial centrifugalgjuts 
runt kompositen både för att stabilisera 
bladen tangentiellt och för aerodynamiken.  

 

 

6 

Hål borras i bladtopparna på den befintliga 
blisken. Wirar eller trådar i metall träs 
igenom hålen varvet runt och fungerar som 
armering. Härdplast eller någon annan typ 
av fyllnadsmaterial gjuts runt trådarna.  

 

 

Metalltrådar 

DelningDelning 

Ansats
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Bilaga D 

D. Beräkning av tillverkningskostnader 
 

KONFIDENTIELL
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E. Härledning av ekvation för utvidgning av roterande 
stång 

 

 

r2 

 
Betrakta en sektion av en roterande stång med massan m, höjden dr, tvärsnittsarean A, 
elasticitetsmodulen E och densiteten ρ. Sektionen roterar med vinkelhastigheten ω på 
avståndet r från rotationscentrum: 
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Av detta följer att förlängningen av hela stången är: 
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F. Skript för FE-beräkningar i Ansys Classic 10.0 
/batch 
/config,nproc,2  
/COM, ******************************************************************* 
/COM, ***          MODAL ANALYSIS OF HULDA SHROUDED BLISK, FTD                 *** 
/COM, ******************************************************************* 
/COM, --  File: nlgeom_pstres_3mm.ans 
/COM, --  Date: 2009- 03 - 09 
/COM, --  Creator: Jonas, Andreas, Per 6670 
/COM, --  Project: Hulda_shrouded_blisk 
/COM, --     
/COM, --  An analysis to confirm stresses in 3D models. 
/COM ******************************************************************** 
!* 
finish 
!* 
/clear 
/prep7 
!* 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!   Input 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/COM LADDA IN MODELL 
!* 
resume,Zenith2,db,/home/yy95290/FEM_HULDA/Referensfiler/Zenith /inladdning av 
!*     /FE-modell 
/prep7 
!* 
LSCLEAR,ALL ! CLEAR ALL LOADS 
alls 
!* 
ddele,all 
alls 
!* 
/COM MATERIALDATA 
!* 
mpde,all,2 
mpde,all,4 
mpde,all,5 
mpde,all,6 
mpde,all,8 
mpde,all,10    /tar bort överflödiga  
mpde,all,12    /materialtyper som skapats  
mpde,all,13    /av Ansys Workbench 
mpde,all,14 
mpde,all,15 
mpde,all,16 
mpde,all,17 
mpde,all,18 
mpde,all,19 
mpde,all,20 
emodif,all,mat,1   /skapar samma material över  
alls    /hela blisken 
!* 
/inp,Ti64_mat,inp,/home/yy95290/FEM_HULDA/Referensfiler, /materialfilen  
!*     /läggs in 
/facet,fine 
/go 
!*   
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!   Parameters 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
!* 
rpm=24675    /lägger in varvtal och 
pi=acos(-1)    /konstanten pi  
!* 
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/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!   Geometry 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!   Mesh 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
!* 
/COM CHANGE ALL ELEMENTTYPES TO 
/COM TYPES SOLID186 & SOLID187 
!* 
esel,s,type,,1 
esel,a,type,,3 
esel,a,type,,4 
esel,a,type,,5 
esel,a,type,,7 
esel,a,type,,9 
esel,a,type,,11  
esel,a,type,,12   /ändrar alla elementtyper till 
esel,a,type,,13   /SOLID186 och SOLID187 
esel,a,type,,14 
esel,a,type,,15 
esel,a,type,,16 
esel,a,type,,17 
esel,a,type,,18 
esel,a,type,,19 
esel,a,type,,20 
emodif,all,type,1 
alls 
!* 
esel,s,type,,2 
esel,a,type,,6 
esel,a,type,,8 
esel,a,type,,10 
emodif,all,type,2 
alls 
!* 
esel,s,type,,21 
nsle,all 
ddele,all    /tar bort överflödiga elementtyper 
edele,all    /som skapats av Ansys Workbench 
etdele,3,21 
alls 
!* 
csys,6 
NSEL,S,LOC,X,0.203,0.25   /tar bort material (radiellt sett) 
ESLN,S    /utanför 0.203 meter på blisken 
edele,all 
ndele,all 
alls 
csys,0 
!* 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!   Boundary conditions 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
!* 
nsel,s,,,8524 
nsel,a,,,50407 
nsel,a,,,8523 
nsel,a,,,50406 
nsel,a,,,8522    /väljer ut de noder som inte 
nsel,a,,,50405   /skall låsas i följande kommando 
nsel,a,,,8521 
nsel,a,,,50404 
nsel,a,,,8520 
nsel,a,,,50403 
nsel,a,,,8525 
cm,bc_to_be_taken_away,node 
alls 
!* 
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csys,6 
nrotat,all 
cmsel,s,bc_fixed  /låser noder på en area axiellt och 
cmsel,u,bc_to_be_taken_away  /tangentiellt mot stelkroppsrörelse 
D,all, ,0, , , ,UY,UZ, , , ,    
alls 
csys,0 
!* 
cmsel,s,HIGH1 
cmsel,a,HIGH2 
cmsel,a,HIGH3 
cmsel,a,HIGH4   /deklarerar vilka noder (areor) som 
cmsel,a,HIGH11  /ligger på ränderna av modellen och 
cmsel,a,HIGH12  /som skall ingå i cyclic-kommandot, 
cm,cyclic_m01l,node   /båda sidorna, HIGH och LOW 
alls 
!* 
cmsel,s,LOW1 
cmsel,a,LOW2 
cmsel,a,LOW3 
cmsel,a,LOW4 
cmsel,a,LOW11 
cmsel,a,LOW12 
cm,cyclic_m01h,node 
alls 
!* 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!   Cyclic constraints 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
!* 
/COM COMPONENTS 
!* 
! CYCLIC SYMMETRY ANALYSIS, 
! ALLA CYCLIC-KOMMANDO I SAMMA KOMPONENT 
!* 
cyclic,23,360/23,6,cyclic,1   /startar cyclic-kommandot 
!* 
/COM BLADLAST, LINJÄR MOT ROTATIONSHASTIGHETEN 
!* 
sf,pressure,pres,114*rpm/60 !* pressure load  
alls       
!*  
finish 
!* 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
/com,!   Solve 
/com,!-------------------------------------------------------------------------- 
!* 
/COM STATIC SOLUTION 
/solu 
/title,Static solution 
/assign,rst,static_%rpm%rpm,rst  /sparar resultatfilen 
antype,static 
eqslv,sparse    /typ av ekvationslösare 
nlgeom,on    /skapar en icke-linjär lösning 
solcontrol,on,on 
autots,on 
nsubst,1,10,1    /antal substeps, iterationer 
pstres,on    /indikerar att förspänning skall 
!*    /följa i modalanalysen, skapar en 
/COM REFERENSTEMPERATUR  /fil med nodernas nya placeringar 
!* 
tref,293    /referenstemperatur  
tunif,373    /uniform temperatur  
!*        
/COM VARVTAL RAD/S  
!* 
omega,-rpm*2*pi/60,0,0,0   /lägger in varvtalet 
!*  
solve 
finish 
!* 
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/COM MODAL SOLUTION 
!* 
/solu 
/title,Modal solution 
/assign,rst,modal_%rpm%rpm,rst /sparar resultatfilen 
antype,modal 
eqslv,sparse   /typ av ekvationslösare 
modopt,lanb,500,0,30000  /lösningsalternativ för modalanalysen 
cycopt,hindex,0,11  /löser alla harmoniska index (noddiametrar) 
upcoord,1.0,on 
pstres,on /anropar förspänningen från den statiska 

/lösningen 
mxpand,,0,30000,,   
!*   
psolve,eiglanb 
finish 
!* 
/solu 
expass,on 
psolve,eigexp 
finish 
!* 
save,nlgeom_pstres_3mm,db 
!* 
/sys,rm *.full *.emat *.esav 
!* 
/eof 
!* 
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G. Resultat från analys av simuleringsalternativ 
RPM: 24675 NLGEOM NLGEOM_PSTRES PSTRES PSTRES_KSPIN KSPIN 

Taktjocklek [mm]: 1,5 3 5 1,5 3 5 1,5 3 5 1,5 3 5 1,5 3 5 

                               

                               

USUM DMX [m]: 1,59E-03 1,58E-03 1,71E-03 1,59E-03 1,58E-03 1,71E-03 2,12E-03 2,24E-03 2,53E-03 2,73E-03 3,38E-03 4,69E-03 2,73E-03 3,38E-03 4,69E-03 

SEQV SMN [Pa]: 2,94E+06 2,23E+06 7,40E+06 2,94E+06 2,23E+06 7,14E+06 1,73E+06 4,52E+06 2,50E+07 3,84E+06 1,01E+06 1,24E+06 3,84E+06 1,01E+06 1,24E+06 

SEQV SMX [Pa]: 1,37E+09 1,46E+09 1,84E+09 1,37E+09 1,46E+09 1,84E+09 1,50E+09 1,38E+09 1,70E+09 1,46E+09 1,42E+09 1,75E+09 1,46E+09 1,42E+09 1,75E+09 

                               

HARMONISKT                               

INDEX:                               

0: 631,16 588,7 537,69 858,46 809,05 756,63 862,49 813,73 761,97 772,42 714,89 653,15 507,95 447,74 374,66 

1: 863,26 795,31 717,55 940,03 884,82 823,27 940,8 885,39 823,76 910,54 858,1 798,91 834,87 770,3 695,41 

2: 1285 1188,7 1088,4 1407,1 1321 1236,5 1418,7 1331,3 1247,5 1415,1 1328,5 1245,9 1279,9 1184 1083,8 

3: 1915,9 1953,5 1899,6 2088 2085,4 2041,1 2123,8 2114,1 2067,4 2111,3 2108 2064 1899,9 1945,6 1893,5 

4: 2054,3 2158 2206,9 2325,5 2495,8 2624,7 2340,7 2506,5 2635,9 2303,3 2460,8 2578,4 2036,5 2141,9 2191,7 

5: 2110,6 2205,5 2259,1 2372,7 2552,5 2705,3 2387,7 2559,5 2707,9 2349,1 2510,5 2642,7 2093,9 2189,7 2244 

6: 2140,2 2228,1 2282 2395,5 2573,7 2730,4 2411,4 2580,8 2731,7 2372,8 2531,3 2665,5 2124,1 2212,6 2267,2 

7: 2156,6 2239,3 2292,5 2408,2 2583,8 2741,6 2424,8 2591,2 2742,4 2386,3 2541,7 2676,2 2140,9 2224 2277,8 

8: 2166,1 2244,6 2296,6 2415,7 2588,6 2746,6 2432,8 2596,4 2747,3 2394,4 2546,9 2681 2150,5 2229,4 2281,9 

9: 2171,5 2246,7 2297,3 2420 2590,5 2748,5 2437,6 2598,7 2749,1 2399,3 2549,3 2683 2156,2 2231,6 2282,6 

10: 2174,6 2247,2 2296,7 2422,5 2591,1 2748,9 2440,3 2599,6 2749,5 2402,1 2550,3 2683,5 2159,3 2232,1 2282 

11: 2176 2247,3 2296,1 2423,6 2591,1 2748,8 2441,5 2599,8 2749,4 2403,4 2550,5 2683,5 2160,8 2232,2 2281,4 

OBS! ND0 är i denna analys ingen korrekt noddiameter. Den verkliga paraplymoden har högre frekvens. 
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RPM: 24675 SSTIF NLGEOM_PSTRES_KSPIN* LINEAR UNLOADED 

Taktjocklek 
[mm]: 1,5 3 5 1,5 3 5 1,5 3 5 1,5 3 5 

                         

                      
USUM DMX 

[m]: 2,12E-03 2,24E-03 2,58E-03 1,59E-03 1,58E-03 1,71E-03 2,12E-03 2,24E-03 2,58E-03 N/A N/A N/A 

SEQV SMN 
[Pa]: 1,73E+06 4,52E+06 2,50E+07 2,94E+06 2,23E+06 7,40E+06 1,73E+06 4,52E+06 2,50E+07 N/A N/A N/A 

SEQV SMX 
[Pa]: 1,50E+09 1,38E+09 1,70E+09 1,37E+09 1,46E+09 1,84E+09 1,50E+09 1,38E+09 1,70E+09 N/A N/A N/A 

                      

HARMONISKT                      

INDEX:                      

0: 632,16 588,7 537,69 769,57 712,34 651,63 632,16 588,7 537,69 648,22 603,72 551,49 

1: 863,26 795,31 717,55 910,07 858,09 799,43 863,26 795,31 717,55 883,28 813,65 734,05 

2: 1285 1188,7 1088,4 1402,6 1316,9 1232,5 1285 1188,7 1088,4 1319,8 1220,8 1117,9 

3: 1915,9 1953,5 1899,6 2080,8 2080,5 2036,7 1915,9 1953,5 1899,6 1965,3 2006 1951,1 

4: 2054,3 2158 2206,9 2310,4 2482,5 2612,7 2054,3 2158 2206,9 2107,4 2213,9 2264,3 

5: 2110,6 2205,5 2259,1 2357,6 2538,7 2692,3 2110,6 2205,5 2259,1 2165,2 2262,5 2317,6 

6: 2140,2 2228,1 2282 2380,7 2560 2717,5 2140,2 2228,1 2282 2195,5 2285,6 2341 

7: 2156,6 2239,3 2292,5 2393,6 2570,2 2728,8 2156,6 2239,3 2292,5 2212,3 2297 2351,7 

8: 2166,1 2244,6 2296,6 2401,2 2575 2733,8 2166,1 2244,6 2296,6 2221,9 2302,4 2355,8 

9: 2171,5 2246,7 2297,3 2405,7 2576,9 2735,7 2171,5 2246,7 2297,3 2227,5 2304,5 2356,5 

10: 2174,6 2247,2 2296,7 2408,2 2577,5 2736,1 2174,6 2247,2 2296,7 2230,6 2305,1 2355,9 

11: 2176 2247,3 2296,1 2409,3 2577,5 2736 2176 2247,3 2296,1 2230 2305,1 2355,3 

OBS! ND0 är i denna analys ingen korrekt noddiameter. Den verkliga paraplymoden har högre frekvens. 

*KSPIN inkluderas i modalanalysen 
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H. Statisk analys av referensblisken, 24675 rpm 

 
Radiell förskjutning. 

 
Vektorsumma av förskjutning. 
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von Mises-spänning. 

 
1:a huvudspänningen. Skalans maxvärde är 60 % av materialets sträckgräns.
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I. Statisk analys av koncept 1, 24675 rpm 

 

1,5 mm tak, vektorsumma av förskjutning. 

 

1,5 mm tak, radiell förskjutning. 
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1,5 mm tak, von Mises-spänning. 

 

1,5 mm tak, 1:a huvudspänningen. Skalans maxvärde är 60 % av materialets sträckgräns. 
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3 mm tak, vektorsumma av förskjutning. 

 
3 mm tak, radiell förskjutning. 
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3 mm tak, von Mises-spänning. 

 
3 mm tak, 1:a huvudspänningen. Skalans maxvärde är 60 % av materialets sträckgräns. 
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5 mm tak, vektorsumma av förskjutning. 

 
5 mm tak, radiell förskjutning. 
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5 mm tak, von Mises-spänning. 

 
5 mm tak, 1:a huvudspänningen. Skalans maxvärde är 60 % av materialets sträckgräns.
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Första huvudspänning sfa varvtal
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J. Analys av maximalt varvtal  
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von Mises-spänning, titanring. 

 

K. Statisk analys av titanring i koncept 2, 24675 rpm 
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L. Statisk analys av koncept 3, 1,5 mm titantak, 2,5 mm 
komposit, 24675 rpm 

 
von Mises-spänning. Skalans maxvärde är materialets sträckgräns. 

 
von Mises-spänning, närbild på den maximala spänningen. 
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1:a huvudspänningen. Skalans maxvärde är 60 % av titanets sträckgräns. 

Bilaga L2 



M. Egenfrekvenser för blisk utan tak jämfört med blisk med integrerat tak med olika 
tjocklekar, 24675 rpm  

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Noddiameter

F
re

kv
en

s 
[H

z]

Utan tak

1,5 mm taktjocklek

3 mm taktjocklek

5 mm  taktjocklek

Konstruktionsförslag på takförsedd blisk för militära jetmotorfläktar 
 

Bilaga M 



Konstruktionsförslag på takförsedd blisk för militära jetmotorfläktar 
 

N. Modalanalys 

ZZENF-diagram, blisk utan tak och blisk med  3 mm tjockt integrerat titantak. 

Vid designvarvtalet 23500 rpm = 391,7 rps. 
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ZZENF-diagram 

Vid designvarvtalet 23500 rpm = 391,7 rps. 
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ZZENF-diagram, blisk utan tak 

Vid designvarvtalet 23500 rpm = 391,7 rps. 
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ZZENF-diagram, blisk med 3 mm tjockt integrerat titantak 

Vid designvarvtalet 23500 rpm = 391,7 rps. 
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O. Campbell-diagram vid noddiameter 3 

Campbell-diagram för blisk utan tak, noddiameter 3
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Campbell-diagram för blisk med 3 mm titantak, noddiameter 3
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P. Campbell-diagram vid noddiameter 8 

Campbell-diagram för blisk utan tak, noddiameter 8
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Campbell-diagram för blisk med 3 mm titantak, noddiameter 8
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Q. FMECA 

   
Ej reg. 

Reliability demands (for example nominal 
life) 

  
Process - FMECA   

Benämning / Description Artikel nummer / Part number Ritnings nr / Drawing no TB nr / TR no Leverantör / Supplier Utgåva / Issue 

Risker vid användning av blisk med kompositförstärkt 
tak 

N/A N/A N/A N/A 01 

Funktion / Function Datum / Date Utförd av / Issued by Projekt / Project 

Den takförsedda blisken utgör första fläktsteg i demonstrator 

  

2009-03-23 Jonas Andersen, Per Haraldsson, Andreas Emanuelsson, Marcus Persson 
Examensarbete: Konstruktionsförslag på takförsedd blisk för 

militära jetmotorfläktar 

OPERATION FELKARAKTERISTIK / CHARACTERISTICS OF FAILURE RATING ÅTGÄRD - STATUS / ACTION - STATUS RATING 
  

Nr/No 
Detalj, 
maskin, 
process  

Feltyp / Failure mode Felorsak / Failure cause Feleffekt / Failure effect 
Provning/ 
Testing 

Po S Pd RPN Rekommenderad åtgärd / 
Recommendations 

Beslutad åtgärd 
/ Decision taken 

Provning/ 
Testing 

Po  S  Pd RPN 
Ansvarig / 
Responsible 

Status 
Kommentar / 
Comment 

                                        

1 Kompositring 
Ringen lossnar från blisk 
med tak 

Felaktig förspänning 
1)Skador på övriga motordetaljer 
2)Driftstopp 

  2 8 3 48 Validera monteringsmetod   

  

        

    

  

                                        

2 Kompositring 
Ringen lossnar från blisk 
med tak 

Materialdefekt 
1)Skador på övriga motordetaljer 
2)Driftstopp 

  3 8 3 72 Röntga material   

  

        

    

  

                                        

3 Kompositring 
Ringen lossnar från blisk 
med tak 

Obalans 
1)Skador på övriga motordetaljer 
2)Driftstopp 

  2 8 1 16 Balansera   

  

        

    

  

                                        

4 Kompositring Ringen lossnar från taket FOD 
1)Skador på övriga motordetaljer 
2)Pumpning 
3)Driftstopp 

  1 8 1 8 
Provning, ev 
omkonstruktion  

  

  

        

    

  

                                        

5 Blisk Okontollerade vibrationer Aerodynamisk excitering 
1)Driftstörningar 
2)Haveri 

  4 6 7 168 
Modal- och 
resonansanalys 
ev omkonstruktion 

  
  

        
    

  

                                        

6 Blisk Okontrollerade vibrationer 
Excitering vid passage av 
kritiskt varvtal 

1)Driftstörningar 
2)Haveri 

  2 6 3 36 
Modal- och 
resonansanalys 
ev omkonstruktion 

  
  

        
    

  

                                        

7 Blisk Vibrationer Kontakt mellan tak och hus 
1)Slitage av nötskikt 
2)Driftstörningar 
3)Skador på tak/hus 

  3 4 3 36     

  

        

    

  

 



Konstruktionsförslag på takförsedd blisk för militära jetmotorfläktar 
 

Bilaga Q2 

Definitioner för FMECA 

RPN = Po*S*Pd   

   

Kriteria för bedömning av 
felintensiteten (Po) 

Frekvens Värdering  

Osannolikt att fel inträffar, t.ex. 
"idiotsäker" konstruktion  

< 1/100000 
1 

Mycket liten sannolikhet att fel 
inträffar, liknande 

konstruktioner utan fel  
< 1/10000 

2-3 

Låg sannolikhet för fel  < 1/1000 4-5 

Viss sannolikhet för fel  < 1/100 6-7 

Hög sannolikhet för fel  < 1/10 8-9 

Mycket hög sannolikhet för fel < 1/1 10 

 

Kriteria för bedömning av 
allvarlighetsgraden (S)  Värdering  

Ingen olycksrisk eller inverkan 
på produkten. Ingen miljöeffekt 1 

Ingen olycksrisk eller ringa 
inverkan på produkten, men 

intakt funktion. Mindre inverkan 
på image. Ringa miljöeffekt 2-3 

Mycket liten olycksrisk eller risk 
för störd funktion. Inverkan på 

image. Viss miljöeffekt.  4-6 

Olycksrisk under speciella 
omständigheter eller utebliven 

funktion. Stor inverkan på 
image. Betydande miljöeffekt.  7-9 

Allvarlig risk för personskada. 
Risk för allvarlig miljöeffekt.  10 

 

Kriteria för bedömning 
av upptäckssannolikhet 
(Pd) 

Värdering / 
Rating 

Fel som alltid 
uppmärkssammas 

1 

Ganska stor sannolikhet 
för upptäckt  

2-4 

Viss sannolikhet för 
upptäckt  

5-7 

Liten sannolikhet för 
upptäckt  

8-9 

Osannolikt att fel upptäcks 10 
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