
4:6 Svenska Mekanikdagar 2007 94

Stabilitetsanalys av flygmotorkomponenter med

beaktande av tillverkningsdefekter

Eric Setterqvist
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Tunnväggiga strukturer är vanligt förekommande
som lastbärande konstruktioner i flygplans-
motorer d̊a de kombinerar l̊ag vikt med god
lastbärande förm̊aga. För att erh̊alla en ratio-
nell tillverkningsprocess s̊a formas och svetsas
mindre delar samman till en komplex slutlig
konstruktion. Vid dessa tillverkningsoperationer
är det ofr̊ankomligt att imperfektioner som for-
mavvikelser och restspänningar uppkommer vil-
ka kan ha en kritisk inverkan p̊a bucklingslasten.
En viktig forskningsfr̊aga är därför hur en in-
dustriell tillverkningsprocess olika steg inverkar
p̊a stabilitetsegenskaperna för den slutliga kon-
struktionen. I dagsläget kan olika tillverknings-
steg till viss del simuleras numeriskt. Endast en
begränsad mängd information fr̊an dessa simu-
leringar förs vidare i dimensioneringskedjan för
den slutliga konstruktionen. En större tillvarata-
gen informationsmängd fr̊an dessa simuleringar
kombinerat med en fördjupad kunskap rörande
modellering av tillverkningsimperfektioner kan
p̊a sikt leda till en optimerad dimensionerings-
och tillverkningsprocess utifr̊an kund- och pro-

duktkrav. I denna studie ger vi först en historisk
exposé över utvecklingen rörande buckling av
tunnväggiga skal med beaktande av imperfek-
tioner. Vi studerar sedan en typisk flygmotor-
komponent i form av en tunnväggig ledskena i
ett mellanhus. Komponenten modelleras i olika
utföranden med varierande komplexitet. Icke-
linjära kollapsanalyser utförs p̊a komponenten
med b̊ade perfekt geometri och p̊alagda formav-
vikelser. Vid modelleringen av formavvikelserna
används bifurkationsmoder, Fourierserier och
normalfördelade stokastiska formavvikelser. Bi-
furkationsmoder och Fourierserier reducerar i
de undersökta fallen kollapslasten och uppvisar
samma bucklingskarakteristik d̊a dessa typer av
avvikelser är periodiska. Stokastiska formavvikel-
ser medför, som förväntat, varierande resultat i
form av omväxlande ökning och minskning av
bucklingslasten vid upprepade analyser. Utifr̊an
analyserna kan vi utläsa att känsligheten för for-
mavvikelser är starkt beroende av geometri och
lastfall vilket bekräftar tidigare utförda studier.

Figur 34: Cylindriskt skal med skalade dubbelperiodiska formavvikelser (till vänster) och ska-
lade normalfördelade formavvikelser (till höger).
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