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Förord
Denna rapport är resultat av ett examensarbete utfört på Volvo Aero i 
Trollhättan under perioden september 2007-februari 2008. Arbetet har 
utförts som en del av effektiviseringen av beräkningsgången gällande svetsar 
på företaget.
     Jag vill rikta ett tack till min handledare på Volvo Aero, Magnus 
Andersson, och min examinator på Linköpings universitet, Kjell Simonsson, 
för den hjälp de givit. Jag vill även tacka Tomas Månsson på Volvo Aero för 
all hjälp och uppmuntran. Dessutom vill jag tacka alla i projektgruppen som 
hjälpt mig när jag kommit med mina frågor. 

Trollhättan januari 2008
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Sammanfattning
I dagens samhälle krävs bra och billiga lösningar till det mesta. Detta gäller i 
högsta grad inom flygindustrin där komponenters tillverkningskostnad och 
vikt ska vara så liten som möjligt. Det går dock inte att uppfylla detta till 
kostnad av funktion eller tillförlitlighet. Ett sätt som ska tillgodose 
kriterierna är att använda svetsade delar istället för gjutgods.
     Detta har Volvo Aero i Trollhättan tagit fasta på och i syfte att 
effektivisera beräkningsgången för bland annat svetsar har avdelning 7162, 
Hållfasthet och Strukturdynamik, påbörjat ett projekt som ska ta fram ett 
underlag till detta. Bland annat har ett eget sprickpropageringsprogram för 
svetsar, VACWELD, skrivits och används som en del av 
beräkningsprocessen. 
     På uppdrag av Volvo Aero i Trollhättan har examensarbete med syfte att 
verifiera VACWELD genomförts. Verifieringen visar att VACWELD 
beräknar på ett tillfredställande sätt där livslängden erhålls med god 
noggrannhet. Resultatet pekar också på att en mer noggrann modell ger 
bättre resultat medan en uppdelning av spänningsgradienten, i böj- och 
membranspänning, inte har någon större betydelse.
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Abstract
In today’s society there is always a demand for better and less expensive 
solutions. This is especially true in the aircraft industry, where costs of 
producing a component and the weight of it have to be as small as possible. 
However, this can not be done by reducing performance or credibility. One 
way of dealing with the problem is to use welded components instead of 
casting components. 
     Volvo Aero in Trollhättan has started using welded components. In order 
to make calculations for welded components more effective, a crack 
propagation program, VACWELD, has been developed.
     The purpose of this thesis work is to find out if the calculations done in 
VACWELD are acceptable in comparison to other programs the company 
uses. 
     The verification demonstrates that VACWELD performs the calculations 
in a satisfying and reliable way. Furthermore, the results confirm that a 
detailed model gives better results. However, they also prove that a stress 
gradient division does not give an improvement in the case studied, which is 
in contrast to what was believed. 
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1    Introduktion

1.1 Inledning
I dagens samhälle krävs bra och billiga lösningar till det mesta. Detta gäller i 
högsta grad inom flygindustrin där komponenters tillverkningskostnad och 
vikt ska vara så liten som möjligt. Det går dock inte att uppfylla detta till 
kostnad av funktion eller tillförlitlighet. Ett sätt att tillgodose kriterierna är 
att använda svetsade delar istället för gjutgods och detta har VOLVO AERO 
i Trollhättan tagit fasta på. 
     För att få ner kostnaden ytterligare anser företaget att det måste ske en 
effektivisering av beräkningar gällande bland annat sprickpropagering. 
Beräkningsgången ska inte vara beroende av vilket företag de har som kund, 
då olika företag vill få beräkningar utförda efter sin egen metod, utan 
beräkningsgången ska fungera för alla deras uppdrag. 
     I syfte att effektivisera beräkningsgången har avdelning 7162, Hållfasthet 
och Strukturdynamik, på VOLVO AERO påbörjat ett projekt som ska ta 
fram ett underlag till detta. Ett eget sprickpropageringsprogram för svetsar, 
VACWELD, har skrivits och används som en del av beräkningsprocessen. 
     

1.2   Syfte
Syftet med detta examensarbete, ”Verifiering av VACWELD mot 
NASGRO”, är att som en del av projektet beskrivet ovan, undersöka om de 
steg som tagits fram för beräkningsgången för svetsar är tillförlitliga. Alla 
beräkningar och resultat är framtagna från data för en specifik 
motorkomponent. Inga exakta detaljer kommer dock att presenteras pga 
sekretess.
     För att kunna verifiera beräkningsgången utförs beräkningar på en utvald 
svets som återfinns i motorkomponenten. Genom att i detalj undersöka de 
olika beräkningsstegen är företagets förhoppning att i framtiden kunna 
automatisera beräkningsgången.
     Fyra olika tillvägagångssätt tillämpas för att behandla frågeställningen.

1) För en given mix av flyguppdrag, som ska spegla motorns totala 
användning samt för ELCF-cykeln, Equivalent Low Cycle Fatigue, 
tas livslängden fram för en utvald svets med hjälp av VACWELD. 
Detta utförs med handfaktorer (handboksberäkningar) och under 
antagandet att svetsen kan modelleras som en balk. 

2) För verifiering av VACWELD jämförs därefter den framtagna 
livslängden med framtagen livslängd från NASGRO beräknat med 
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indata från VACWELD. NASGRO är ett 
sprickpropageringsprogram framtaget av NASA.

3) På samma sätt som i punkt 1 tas livslängden fram för de olika 
uppdragen med hjälp av VACWELD. Därefter används resultatet 
som indata till ett ANSYS script, där en 2-D FE modell av svets 
används i stället för handboksberäkning. Resultatet därifrån 
används som indata i NASGRO varefter livslängden beräknas.

I detta steg undersöks hur en mer noggrann FE- modell 
påverkar beräkningarna och hur väl VACWELDs beräkningar står 
sig till detta.

4) Utifrån befintliga beräkningar gjorda av företaget, görs jämförelse 
av livslängden för verifiering av noggrannheten hos VACWELD.

1.3 Begränsningar och antaganden
• Endast en svets med given temperatur och tjocklek studeras.
• Det finns enbart framtagen data för ett specifikt laststeg, nämligen det 

laststeg som ger högst spänning.
• Beräkningar utförs endast för den del i svetsen som anses mest utsatt.
• Begränsning då svets modelleras som en balk.
• VACWELD interpolerar fram spänning och antal cykler till brott då 

framtagen materialdatatabellen är begränsad.

2



1.4 Rapportstruktur
Rapporten är indelad i sex kapitel där följande behandlas.

I Kap. 1 introduceras läsaren till problemställningen och ges en överblick 
över rapportens innehåll.

I Kap. 2 presenteras teori för brottmekanik och utmattning. 

I Kap. 3 presenteras teori för svetsapplikationer.

I Kap. 4 redogörs för de programvaror/verktyg som används.

I Kap. 5 beskrivs de modeller och tillvägagångssätt som används.

I Kap. 6 presenteras resultaten från modellerna.

I Kap. 7 diskuteras och sammanställs slutsatser.
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2     Teori för brottmekanik och utmattning

Detta kapitel behandlar den bakomliggande teorin för brottmekanik och 
utmattning samt teorin bakom svetsapplikationer. Teorin ligger till grund för 
de beräkningar som utförts och för förståelse av denna rapport. För mer 
utförlig beskrivning rekommenderas [1], [2] och [3] samt [4] på vilka 
kapitlet baseras. 
     Utmattning är det fenomen vilket uppstår då en komponent utsätts för 
skiftande last under en längre tid. Brott kan ske utan att brottgränsen, för σ, ε
, eller K1c, är nådd och utan varning pga av gravis uppsprickning av 
materialet. Det är utmattning som är orsaken till 95 % av alla brott som sker 
[3]. Vanligtvis delas sprickförloppet in i tre perioder. Sprickinitiering, 
spricktillväxt/sprickpropagering och slutligt brott. I denna rapport antages 
det första steget vara genomfört och en spricka med given startlängd 
återfinns i strukturen vars tillväxt sedan beskrivs med hjälp av brottmekanik.

2.1 Lastcykler          

2.1.1     Cykler vs. flyguppdrag
Med en lastcykel avses en pålastning följd av en avlastning, se Figur 2.1. 
Cykler kan variera med tiden vad gäller t ex amplitud och maxspänning.  
     En sekvens är ett antal cykler som är likadana, medan ett block består av 
en eller flera sekvenser som kan vara olika långa, se Figur 2.1.
      En flygning/mix består av ett antal olika flyguppdrag. Varje flyguppdrag 
består av ett antal cykler/sekvenser under en viss tid.
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Figur 2.1. Block bestående av två olika sekvenser. Block 1, Nb1, innehåller 
N1 =6 cykler, block två, Nb2, innehåller N2=4 cykler

2.1.2     Lågcykel utmattning, LCF

Generellt äger LCF rum då komponenter är utsatta för inelastisk töjning, 
vilket har till följd att dessa enbart klarar av ett begränsat antal cykler innan 
brott sker. Oftast är det mer praktiskt att  i en LCF-kontext använda 
töjningen som mått för belastningen istället för spänningen.

2.1.3     Equivalent Low Cycle Fatigue, ELCF
ELCF = Equivalent Low Cycle Fatigue, är en speciell cykel som används 
som grundläggande flyguppdrag i militära tillämpningar, se Figur 2.2. Den 
består av att piloten först kör på ”tomgång” i 2000s för att därefter ”gasa på 
max” i 2000s för att sedan hålla ”tomgång” i 2000s och därefter 0 kraft i 
2000s. 
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Figur 2.2. ELCF-cykel

2.2     Livslängdsberäkning

2.2.1     Paris lag
Hur fort en spricka växer eller om den överhuvudtaget växer beror på ett 
antal faktorer. En av dessa är spänningsintensitetsfaktorn K1, vid modus I 
belastning. För det enklaste fallet, då en initial spricka finns mitt i en plåt 
som belastas med en spänning i nominell riktning, se Figur 2.3, gäller   
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Figur 2.3. Central spricka i platta med föreskriven randlast

För beräkning av livslängd kombineras Ekvation (1’) med Paris lag, 
Ekvation (2),

nKC
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där n är lutningen i region II i Figur 2.4
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där a0 är startspricklängd och af är slutspricklängd efter N cykler.
     Med samma resonemang som ovan fås, för ett fall med två block där 2:a 
blocket tar vid efter N cykler enligt Figur 2.1, att den slutliga spricklängden 
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För ett mer generellt fall med j block, med antalet lastcykler Ni där i = 1,…,j 
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Den slutliga spricklängden blir alltså summan av de olika bidragen, där det 
inte har någon betydelse i vilken ordning de olika cyklerna uppträder.
     Paris lag är endast giltig inom ett begränsat område i det diagram som 
visas i Figur 2.4. Kurvan är uppdelad i tre regionen där den första 

representerar det förhållande på log dN
da

 vs, log ∆ K1 där ingen, eller mycket 

liten, spricktillväxt sker. Det värde för K1, under vilket spricktillväxt är 
försumbar, kallas tröskelvärde Kth, se [1]. Den andra delen av kurvan är 
nästintill linjär och det är i detta intervall som Paris lag är giltig. I det tredje 
området sker kraftigt accelererad spricktillväxt där Paris lag ej kan 
appliceras. 
     Paris lag är begränsad till att gälla för konstant R-värde, se Figur 2.4. 
Denna kvot definieras som 

max

min

max

min

σ
σ

==
K
KR  (5)

Figur 2.4. I Region II är Paris lag giltig. Pilen visar att ett lägre R-värde ger 
en långsammare spricktillväxt
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2.2.2     Walker ekvationen
Som nämnts i föregående kapitel är Paris lag begränsad till att gälla för fallet 

R = konstant, där R är kvoten mellan K1min och  K1max, d v s R
max1

min1

K
K

=   

För att kunna utföra beräkningar för godtyckliga R-värden används istället 
exempelvis Walkers ekvation. Om R ökar blir 
sprickpropageringshastigheten högre vilket medför en minskning av 
livslängden. I grafen kan detta åskådliggöras genom att den andra regionen 
flyttas uppåt utan att lutningen ändras. Walkers ekvation skrivs som
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Ekvation (6) visar tydligt att Walkers ekvation är en modifiering av Paris lag
där

Cw = ( ) ( )mnR
C

−− 11  

C = materialkonstant ≠ Paris materialkonstant. Lutningen m är alltså 
opåverkad av R-värdet. Walkers ekvation medför att den slutliga 
spricklängden i Ekvation (4’) blir
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Ekvation (4’’) visar likt Ekvation (4’) att cykler kan adderas utan inbördes 
ordning även då Ekvation (4’’) tar hänsyn till godtyckliga R-värden.
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2.2.3     NASGRO ekvationen
NASGRO ekvationen används i programvaran NASGRO, se Kapitel 3.2. 
Ekvationen är av en mer komplicerad form än de två tidigare beskrivna 
ekvationerna, men även denna har sitt ursprung i Paris lag. I 
[3], [5] och [6] kan en mer djupgående information om ekvationen fås. Mer 
specifikt gäller

 q
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C, n, p, q är materialkonstanter som fås från test medan f  är en 
sprickslutningsfunktion. Kc är spänningsintensitetsfaktorns kritiska värde 
(brottseghetsvärdet). Övriga beteckningar är som i ovanstående ekvationer.

2.2.4     Palmgren- Miners delskadehypotes.
Nedanstående ekvationer används då ingen spricka ännu är upptäckt och den 
totala livslängden ska beräknas. Varför denna tas med då denna rapport 
endast berör sprickpropagering beror på att VACWELD använder sig av 
dessa. För vidare förklaring se Kapitel 5.1.

     Palmgren-Miners delskadehypotes beskriver varje cykels inverkan på den 
totala livslängden.

∑
=

=
I

i itot

i

N
N

1 ,

1        (8) 

där I är antal olika spänningsnivåer. Ibland skrivs Ekvation (8) som

∑
=

=
I

i itot

i

N
N

D
1 ,

     (8’)

där D står för damage. Brott antas ske då D=1, se [1] och [7].
     Ekvationen redogör för varje spännings inverkan på den totala 
livslängden. Detta pga att Ntot,i beror av belastningen. För att veta hur lång en 
komponents livslängd är, måste det antal cykler som materialet klarar av för 
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en viss spänning (kraft) vara känt, se Figur 2.1 där två olika spänningar är 
representerade. Av den första spänningen finns det N1 = 6 cykler. Antag att 
max antal cykler för spänning ett är 10 cykler, dvs Ntot,1 = 10 och att max 
antal cykler för spänning 2 är 5, dvs Ntot,2=5. Antag därefter att antalet cykler 
för spänning två är okänt, N2 =okänt. Genom beräkning med Ekvation (8) 
ges att antal cykler för spänning två är; N2 = 2, se Ekvation (9). Detta medför 
att brott skett innan alla cykler för spänning två är nådd i Figur 2.1.

2
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2.2.5     Rain Flow Counting, RFC
Rain Flow Counting, RFC, är en metod för att sammanräkna det antal cykler 
en flygning består av. Cykler beräknas genom att vrida på lastschemat och 
därefter bilda slutna loopar. Lastschemat får utseendet av hustak vilket 
bidrar till utförandet. Lasterna ordnas så att antingen ett maximum eller 
minimum agerar startpunkt. En vattendroppe tänks rulla från första 
spänningen, ”taknocken”, och vidare ner på de andra taken. När ”marken” 
nås, eller då droppen stöter på något av de andra kriterierna för att sluta 
droppa, har en sluten loop bildats. Kriterier för droppen att stanna är när den 
möter av en annan droppe, ett större maximum har påträffats än det för 
startpunkten eller då ett mindre minimum än startpunkten, om start skett vid 
minimum, påträffas. När alla laster undersökts, räknas antal cykler som 
bildats. För  en utförlig diskussion se tex [1].
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3     Svetsapplikationer
Svetsmaterial indelas i olika klasser beroende på dess materialkonstitution. 
Den svets som behandlas i denna rapport är av klass B, som svarar mot 
måttligt belastade svetsar. ”Moderately stressed groove welds” [8]. 
     Vid beräkning av svets behandlas endast den del som antas vara den mest 
kritiska, dvs den del av svetsen där det är störst sannolikhet att en spricka 
kommer att växa. Hur denna zon bestäms framgår av [8] som 
rekommenderas för vidare fördjupning.

3.1     Svetsmodell
Följande ekvationer och uttryck bygger på [4] och [7] som rekommenderas 
för vidare information.

3.1.1    Diverse spänningar
Medelspänning, σmean, beräknas som halva summan av maxspänning och 
minspänning, medan spänningsvidden, σrange, beräknas som skillnaden 
mellan maxspänning och minspänning, se Ekvation (10). 

minmax

minmax

2
)(

σσσ

σσσ

−=

+
=

range

mean               (10)

     Membranspänningen är den spänning, antingen i tryck eller i drag, se 
Figur 2.3, som motsvarar medelspänningen över tjockleken på plåten. Den 
beräknas, antingen då maxspänning samt förhållandet mellan böj-
/membranspänning är känt eller då spänningar på ovan- och undersidan av 
plåten är känd, enligt Ekvation (11).

2
1

max
max

bottop

memb

böj
böjmemb

σσ

σ
σ

σ
σσσ

+
=

+
=−=

    (11)
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Böjspänning är den spänning som uppstår då komponenter utsätts för 
böjning, se figurer A1-A4 i Appendix A. Den utgör halva 
spänningsskillnaden för under- och översidan på plåten och beräknas enligt 
Ekvation (12). 

memb

böj
membmembböj σ

σ
σσσσ ⋅=−= max     (12)

3.1.2     Svetsgeometri
För att få klarhet i svetsgeometrin har en numrering på svetshörnen införts, 
se Figur 3.1. 
     För de olika hörnen gäller:

Hörn Ekvation
1 )(1 böjmembmemb RQ σσσσ +⋅⋅−=     (13)
2 )(2 böjmembmemb RQ σσσσ +⋅⋅+=         (14)
3 )(3 böjmembmemb RQ σσσσ −⋅⋅−=        (15)
4 )(4 böjmembmemb RQ σσσσ −⋅⋅+=          (16)

Framtagningen av dessa ekvationer redovisas i Appendix A. R är kvoten 
definierad i Kapitel 2.2.2, Q är en svetskonstant. 

Figur 3.1. Modell av två sammansvetsade plåtar med svetsfog
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3.1.3     Spänningskoncentrationsfaktor
Spänningskoncentrationsfaktorn, Kt beror av geometrin och belastningen på 
den komponent där en spricka befinner sig. Den multipliceras till den 
nominella spänningen för att tillgodose att spänningen blir högre vid spricka, 
hål eller annan geometrianvisning. [1] 

3.2     Handboksgradientberäkning
Spänningen i en svets varierar i tjockleksled, se Figur 3.2 där plåten vridits 
90 grader i jämförelse med Figur 3.1. För att få reda på hur spänningen 
ändras, beräknas en gradient. Gradientberäkning med hjälp av handbok sker 
på ett konservativt sätt där endast fyra punkter i tjockleken behövs. 
Däremellan dras räta linjer och en gradient bildas. 
  Vilka av de fyra ekvationerna, (13)-(16), som ska användas vid en 
gradientberäkning bestäms av vilket av hörnen som utsätts för mest 
spänning. Då sprickor tar den kortaste vägen vid dess tillväxt, paras de hörn 
som är vinkelräta mot varandra, samman. Enligt Figur 3.1 och ovan givna 
definitionen av hörnen, hör Hörn 1 och 4 samman och på samma sätt Hörn 2 
och 3. 
     Antag att störst spänning registreras i Hörn 1. Då blir den första punkten i 
spänningsvariationen 1σ⋅tK , då spänningen måste multipliceras med 
spänningskoncentrationsfaktorn pga spricka, se Kapitel 3.1.3. Den fjärde 
punkten i densamma blir på motsvarande sätt 4σ⋅tK . För att få de två 
punkterna däremellan dras en rät linje mellan 1σ  och 4σ . Enligt givna 
kriterier [4] antas att en linje dras från 20 % av tjockleken till punkt 1, vilket 
är skärning med y-axel vid t=0 se Figur 3.2. På liknande sätt antas en linje 
från 80 % av tjockleken till 4σ⋅tK  vid t = t.
     Handboksgradienten bildas därefter av de tre linjer som sammanfogar de 
fyra punkterna, se ekvationer (18)-(21). Lutningen mellan 1σ  och 4σ är k, där 
k har formen:

)(1
0 41

41 σσσσ
−⋅−=

−
−

=
tt

k     (17)

• Punkt 1: 1σtK     (18)
• Punkt 2: )(2.0)2.00( 411221 σσσσ −⋅−=⇒−⋅=− PtkP     (19)
• Punkt 3: )(8.0)8.00( 411331 σσσσ −⋅−=⇒−⋅=− PtkP      (20)
• Punkt 4: 4σtK     (21)
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Där P2 samt P3 är punkter 20 % från ytan av plåten.

Figur 3.2. Spänningsgradient beräknad med hjälp av handbok för plåt med 
tjocklek t
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3.2.1     Gradientuppdelning
Den gradient som framräknats med ekvationerna (13)-(16) samt (18)-(21) är 
en sammanfogning av membranspänning och böjspänning. En uppdelning 
av denna gradient resulterar i en gradient enbart beroende av 
membranspänning och en gradient enbart beroende av böjspänning. 
     Tillvägagångssättet vid uppdelning är att först se att tillägget pga offseten 
är en böjspänning. Detta betyder att den första gradienten endast består av 

membσ  medan den gradient som baseras på böjspänning beror av 
böjmembRQ σσ ±⋅⋅± . Därefter beräknas punkterna som ovan, där 

böjmembböj RQ σσσ −⋅⋅=1     (22)
böjmembböj RQ σσσ +⋅⋅−=4     (23)

vilket resulterar i:

Gradient membranspänning Gradient böjspänning
• Punkt 1: membtK σ böjtK 1σ     (24)
• Punkt 2: membσ )(2.0 411 böjböjböj σσσ −⋅− (25)
• Punkt 3: membσ )(8.0 411 böjböjböj σσσ −⋅− (26)
• Punkt 4: membtK σ böjtK 4σ     (27)

3.3     Offset
Offset är skillnaden mellan de två plåtarnas mittlinje. Den betecknas med e. 
Är plåtarna av samma tjocklek samt placerade exakt mot varandra, blir 
offseten noll, i övriga fall är den skiljd från noll. Denna fås från 
specifikationer som beskriver hur noggrant komponenter behöver tillverkas. 
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4     Verifieringsprocess

4.1     Nödvändig programvara för verifiering
Tyngdpunkten för denna rapport är att verifiera att den framtagna 
programvaran VACWELD utför beräkningar på ett tillfredställande sätt. För 
att kunna avgöra detta måste andra programvaror, med redan fasställd 
tillförlitighet användas, se Figur 4.1.
     Den första grova verifieringen kan utföras genom att studera resultatet 
från identiska beräkningar genomförda med två olika programvaror. Givet 
vid examensarbetets början är att den av NASA framtagna programvaran 
NASGRO ska användas som verifieringspartner till VACWELD. Den 
största skillnaden mellan programmen, om man ser i mycket stor drag, är att 
VACWELD baseras på Walkers ekvation samt använder Palmgren-Miners 
samband, se Ekvation (2.6), medan NASGRO i sin tur använder NASGRO 
ekvationen, Ekvation (2.7).
     För att få en finare och mer specifik verifiering av VACWELD, används 
den som en del av en beräkningsgång som i sin tur kan jämföras med 
befintlig beräkningsgång. För detta behövs, förutom VACWELD och 
NASGRO ett FEM-program. I denna studie har programvaran FEM-
verktyget ANSYS används. 

Figur 4.1. Verifieringsdelar för bestämmelse av VACWELDs tillförlitlighet
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4.2     Grov verifiering
För den grova verifieringen av VACWELD behövs, som nämnts i kapitlet 
ovan, NASGRO. Övrig information som krävs, se Figur 4.2, finns beskriven 
i nedanstående kapitel.

Figur 4.2. Indata till VACWELD

4.2.1     Indata VACWELD
VACWELD behöver diverse indata för att kunna genomföra beräkningar. 
Det första som krävs för att kunna utföra beräkningar på motorkomponenten 
är att denna måste modelleras i ett FEM-program. Indelningen i finita 
element, meshningen, ger noder som är placerade utifrån ett givet 
koordinatsystem. För den utvalda svetsen fås därmed specifika noder. Denna 
modell belastas med laster, givna belastningsfall som motorkomponenten i 
praktiken beräknas utsättas för. Resultat av utförandet är information om hur 
varje nod är belastad, dvs hur mycket spänning eller töjning varje nod får vid 
belastningen, se Figur 4.3. 
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Figur 4.3. Modell för beräkning av spänning och töjning i 
motorkomponenten

Svetsar delas in i olika svetsklasser, se Kapitel 2.3. Utifrån detta bestäms de 
olika svetskonstanter, Q, R och Kt som används i ekvationerna (2.13)-(2.17) 
samt ekvationerna (2.22)-(2.27). Dessa konstanter förs in i VACWELD.
     VACWELD kan utföra beräkningar på strukturer som är solida och 
strukturer som är skal. Det måste anges vilken struktur den detalj har som 
ska beräknas. Då alla beräkningar i denna studie är utförda på 
motorkomponenten som är solid, kommer strukturen genom hela analysen 
vara solid.
     Materialet i motorkomponenten används vid framtagning av en 
materialdatatabell som VACWELD använder. Utifrån denna tabell, 
tillsammans med övrig indata, interpolerar programmet fram livslängden, se 
vidare Kapitel 5.1.1.
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4.2.2     Indata NASGRO
NASGRO, NASA Fatigue Crack Growth Software, är precis som det låter; 
ett program som beräknar sprickpropagering. 
     För att utföra beräkning i NASGRO måste först geometri, både för den 
tänkta sprickan och för detaljen som ska beräknas, bestämmas och anges. 
Därefter införs en spänningsgradient. Denna kan beräknas för hand, se 
Kapitel 2.3.2, eller genom att använda ytterligare ett program som får räkna 
ut den för givet lastfall. Även lastfallet i sig ska anges. När alla värden är 
inskrivna körs programmet och livslängden beräknas. Se Figur 4.4 för 
NASGROs indata.

Figur 4.4 Indata till NASGRO

4.3    Fin verifiering
I detta steg används VACWELD för att beräkna indata till FEM-verktyget 
ANSYS, i form av angivning av vilken nod som är mest utsatt. I ANSYS 
beräknas därefter spänningsgradient samt lastfall för vilket detaljen är utsatt. 
Dessa införs i NASGRO tillsammans med övriga variabler som behövs vid 
körning, se beskrivning ovan. NASGRO beräknar därefter livslängden. 
ANSYS fungerar alltså som en förfining då modellen kan göras mer 
noggrann i denna. Se Kapitel 5.3 för vidare beskrivning av indata till 
ANSYS.
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5     Modellering
Strategin bakom verifieringen av VACWELD är att dela upp förloppet, 
benämnt ”grov verifiering” i Kapitel 4.1, i två steg. Det första steget är att 
beräkna livslängden med VACWELD för en mix av 32 olika uppdrag, samt 
för ELCF-cykeln. Det andra steget är att beräkna livslängden för samma fall 
i NASGRO. Förfarandet beskrivs i Kapitel 5.1 respektive 5.2.
     I Kapitel 5.3 presenteras ett mer noggrant tillvägagångssätt, i Kapitel 4.3 
kallat ”fin verifiering”, för beräkning av livslängden för svetsar där 
VACWELD används som en del i ledet. I Kapitel 5.4 presenteras kort hur 
beräkningar utförts tidigare på företaget.

5.1     VACWELD beräkning
För att utföra beräkningar i VACWELD gäller ett antal antaganden och 
begränsningar: 

• Svets modelleras generellt som en enkel balk.
• Spänningsgradient uträknas med handfaktorer d v s via 

handboksberäkningar.
• Spänningsgradient varierar ej med tid eller laststeg.
• Spänningsgradient är ej uppdelad i membranspänning och 

böjspänning.
• Den nod som är värst utsatt, livslängdsbegränsande, i ELCF uppdraget 

antas vara den nod som är värst utsatt oavsett flyguppdrag.
• En spricka antas finnas i initialt tillstånd i form av en ytspricka enligt 

Figur B1, Appendix B.

Vacweld använder sig av Palmgren-Minners delskadehypotes. Detta kan 
genomföras pga två saker. För det första tas livslängden fram med hjälp av 
sprickpropageringsmetoder där Paris lag liknande modeller antas vara 
tillämpbara. För det andra så finns inga sekvenseffekter, dvs det spelar ingen 
roll i vilken ordning cyklerna kommer, se Kapitel 2.2.1. Pga av detta kan 
delskadesummering härledas fram utifrån da/dN beräkningar.[4]     
     Metoden vid beräkning av livslängd med VACWELD är sammanställd i 
följande flödesschema, se Figur 5.1. Det första som sammanställs är en 
materialdatatabell, tillvägagångssätt för detta diskuteras i Kapitel 5.1.1. 
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Figur 5.1. Flödesschema för beräkning i VACWELD.

5.1.1     Framtagning av materialdatatabell
Det första som bestäms vid framtagning av materialdatatabell är den 
spänningsgradient som ska användas. Spänningsgradient tas fram via 
handfaktorer, se ekvationer (18)-(21) i Kapitel 2.4.2, genom att beräkna i 
vilket hörn av svetsen som högts spänning fås. Detta utförs för elva olika 
förhållanden mellan membranspänning och böjspänning som bestäms vid 
utförandet. 

Dessa är:  
memb

böj

σ
σ

 =  (-100, -5, -1,0, 0.5, 1, 1.5, 2, 10, 80, 100).
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Svetskonstanterna Q och R som finns i ekvationerna, 
tböjmembmemb KRQ ⋅±⋅⋅± )( σσσ , erhålls från [9] där de tagits fram för specifik 

svetstyp, i detta fall klass B. Kt fås från en FE-modell med offset [9]. 

     Eftersom förhållandet, 
memb

böj

σ
σ

, varierar fås olika gradienter för olika fall. 

Uträkning av gradienterna utförs i Excel, där de även normeras. Detta 
genomförs så att den pålagda lasten i NASGRO varieras genom att ändra 
skalfaktorn medan den pålagda spänningen vid cykeln varieras mellan 0 och 
1. Skalfaktorn blir på detta sätt den maxspänning som vill undersökas. 
Maxspänningar bestäms att gå från 300MPa upp till 2700MPa med 100MPa 
ökning. Spänningsgradienten är konstant för en lastcykel och varierar 
därmed inte med tiden [10].
     Samtliga körningar utförda i NASGRO i denna rapport har använt 
NASGRO ekvationen, Ekvation (2.7). Alla parametrar som NASGRO 
ekvationen kräver samt materialdata fås från [9]. När dessa är införda, 
genomförs beräkningen. 25 körningar genomförs för varje gradient/ 
lastförhållande. Varje körning ger en livslängd som anger hur många cykler 
svetsen klarar för den angivna spänningen. Dessa sammanställs till den 
materialdatatabell som alltså talar om hur många cykler materialet klarar av 
vid en given spänning. 

5.1.2     Livslängdsberäkning
I VACWELD sammanställs all indata. Belastningen som inmatas sker utan 
inbördes ordning på cykler, som visat i Kapitel 2.2. Som angivits tidigare är 
en begränsning gällande belastningsdata att det endast finns tillgänglig data 
för en specifik nod. Det är den nod som enligt tidigare beräkningar för 
ELCF-cykeln är livslängdsbegränsande, dvs mest utsatt. 
     Analyserna sker på ett förenklat sätt då de baseras på enkel delskadeteori, 
gäller både för beräkningar i VACWELD och NASGRO. Maxspänningen 
identifieras under belastningen varefter RFC utförs, se Kapitel 2.2.5. Antal 
cykler till brott tas fram utifrån materialdatatabellen. Därefter används 
delskadehypotesen, se Kapitel 2.2.4, för att ta fram varje cykels livslängd 
samt den totala livslängden för hela belastningsspektrat. [10]
     Livslängden anges som resultat efter beräkning i VACWELD. Analysen 
upprepas för de olika uppdragen i mixen och i Kapitel 6 sammanställs 
resultatet för två av dem.     
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5.2     Verifiering VACWELD + NASGRO

Figur 5.2. Flödesschema för livslängdsberäkning i verifiering av 
VACWELD

5.2.1      Tillvägagångssätt och livslängdsberäkning
Genom samma tillvägagångssätt som i Kapitel 5.1, med skillnad i önskad 
utdata, erhålls en spänningsgradient samt belastningsdata från VACWELD, 
se Figur 5.2.  Dessa används som indata till NASGRO där också angiven 
spricktyp införs, se Appendix B.
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Likt beräkning med VACWELD upprepas analysen för alla uppdrag i mixen 
och livslängden presenteras för två av dem i Kapitel 6. I Figur 5.3 visas 
sprickpropageringen för ett av uppdragen, m02. När sprickan nått sin 
slutlängd a i sidoled, se Appendix B, erhålls livslängden.

Figur 5.3. Spricktillväxt för uppdrag m02 i NASGRO. Livslängd erhållen då 
spricklängd a nått sin slutlängd
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5.2.2     Uppdelad spänningsgradient
De lastfall som studeras har inte proportionalitet mellan membran- och 
böjspänning. Detta betyder att då, som i föregående kapitel, endast en 
spänningsgradient används blir det en förenkling av det verkliga fallet. En 
spänningsgradient består, som beskrivits tidigare, av en sammanslagning av 
membranspänning och böjspänning. För att eliminera denna förenkling och 
för att se hur stor påverkan förenklingen har på resultatet, utförs även försök 
med en uppdelad gradient. Att använda två gradienter antas ge en mer 
korrekt beräkning då gradienten varierar vid varje tidpunkt, se Figur 5.4.
     Tillvägagångssättet är detsamma som i Kapitel 5.2.1. Utifrån den givna 
gradienten, beräknas en spänningsgradient som enbart beror på böjspänning 
och en annan som enbart beror av membranspänning, se Kapitel 3.2.1, 
varefter dessa införs i NASGRO. Istället för att endast ange en spänning, i 
belastningsdata, anges två. Spänningsgradienterna normeras, men 
belastningen går inte från noll till maxspänning, så som i det tidigare fallet. 
Detta pga att de belastningsfall som undersöks inte går från noll till max så 
som i Figur 2.1, utan kan variera mellan ett max- och minvärde, så som 
lastfallet i Figur 5.5. 
     Flödesschemat för beräkning av livslängd, då spänningsgradienten är 
uppdelad i två skiljda, återfinns i Figur 5.6.
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Figur 5.4. Införda gradientpunkter för uppdelad spänningsgradient, för 
uppdrag m02, i NASGRO. Den översta linjen är spänningsgradient för 
membranspänning, medan den undre är böjspänningens gradient

Figur 5.5. Belastningsfall då spänningen inte varierar mellan noll och ett 
maxvärde, utan mellan ett min- och maxvärde
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Figur 5.6. Flödesschema för VACWELD + NASGRO vid uppdelad 
spänningsgradient vid beräkning av livslängd
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5.3     VACWELD + ANSYS + NASGRO
I ovan beskrivna beräkningstillvägagångssätt har svetsen modelleras som en 
enkel balk. För att undersöka huruvida det gör skillnad med en mer 
noggrann modell, har beräkningar utförts med en 2-D FE-modell där svets 
modelleras, se Figur 5.5. Denna modell tar hänsyn till offset och beräknar 
två olika fall, positivt böjmoment, samt negativt böjmoment. Det är detta 
steg som i Kapitel 4.3 kallas ”fin verifiering”.
  

Figur 5.5. FE-modell i ANSYS över svets med offset för uppdrag m02

Till en början sker beräkningarna enligt Kapitel 5.1, varefter resultatet från 
VACWELD används som indata till ett script skrivet för ANSYS. 
     Från körning med ANSYS scriptet fås belastningsfall samt 
spänningsgradient som används som indata till NASGRO. 
Spänningsgradienten är inte handboksvarianten, utan tas fram för flera 
tidspunkter. Skillnaden mot analyser i Kapitel 4.1 är att Kt tas fram i ANSYS 
körningen. Ur analysen fås också olika skalfaktorer beroende på om positivt 
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eller negativ moment är applicerat, se Appendix A för figurer med 
böjmoment applicerat. Då positivt moment används samverkar böj och 
offset, med negativt moment gör de inte det. Flödesschemat för ovanstående 
beräkningsgång visas i Figur 5.6.
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5.3.1     Uppdelad spänningsgradient
Precis som i Kapitel 5.2.2 görs försök med uppdelad spänningsgradient för 
att se om det har någon inverkan att erhålla en gradient som ändras för varje 
tidpunkt och belastningssteg.
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Figur 5.6. Flödesschema för livslängdsberäkning med hjälp av en finare 2D-
modell utförd i FE-verktyget ANSYS

5.4     Befintlig tillvägagångssätt vid beräkning av livslängd
Detta tillvägagångssätt kommer att beskrivas ytterst sparsamt då det endast 
finns med för att kunna verifiera beräkningsgång beskriven i föregående 
kapitel. Data och analyser fanns tillgängliga vid arbetets början.

5.4.1    Livslängdsberäkning
CUMFAT, ett FE-beräkningsverktyg, har används för att beräkna max 
enaxligt töjningsmått. Detta verktyg kan jämföras med VACWELDs 
funktion i tidigare kapitel. Från CUMFAT har en spänningsgradient och 
värsta tidpunkten framtagits, dvs värsta noden är framgallrad. Modellen är 
endast utsatt för axialkraft, ej böjning som i tidigare studerade fall.      
     Spänningsgradienten är framtagen på två olika sätt för ELCF-cykeln, ej 
för de övriga fallen i mixen. Det första sättet är handboksberäkning. Det 
andra sättet är med en FE-modell, utan svets och offset, som beräknats i 
ANSYS, dvs ej samma modell som är beskriven i Kapitel 5.3. Kt är som 
tidigare framtaget med en FE-modell där offset är inkluderad i modellen.
     Livslängden beräknas genom att införa framtagen spänningsgradient samt 
belastningsdata i NASGRO, se Figur 5.7. 
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Figur 5.7. Flödesschema för befintlig beräkningsgång vid beräkning av 
livslängden för svetsar
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6     Resultat
Det är endast en nod som studerats, som påpekats tidigare. Denna nod 
kommer från beräkningar tidigare utförda på företaget. Det har dock visat 
sig att det är denna nod som är den mest kritiska i alla fall som undersökts, 
vilket betyder att detta har inte varit en begränsning.
     Nedan rapporteras endast resultat för ELCF-cykeln samt uppdrag m02 ur 
flygmixen, då dessa uppvisar den generella skillnaden mellan de olika 
tillvägagångssätten. 

6.1    Verifiering VACWELD + NASGRO
Resultatet av analyser genomförda med handboksgradient, för ELCF-cykeln, 
i VACWELD och NASGRO redovisas i Tabell 6.1. Med i tabellen är även 
värdet för beräkning med handboksgradient i beräkningsgången VACWELD 
+ ANSYS + NASGRO. Livslängden är angivna i antal flygcykler innan brott 
sker. 

ELCF Livslängd
VACWELD 41096

NASGRO 49361

CUMFAT + ANSYS +
NASGRO

49169

Tabell 6.1. Jämförelse mellan handboksberäknad gradient för ELCF i de 
olika beräkningssätten

6.2    Verifiering VACWELD + NASGRO uppdelad spänningsgradient
Undersökning av uppdelad spänningsgradient genomfördes sist av alla 
analyser. Vid beräkningen användes den nyaste versionen av VACWELD 
där en buggfix fått resultaten att skifta något från den tidigare versionen, 
därav skiftande värden mellan Tabell 6.1, Tabell 6.2 och Tabell 6.3.    
     Buggen var att då VACWELD tog in data vid beräkning av RFC antogs 
den första spänningen vara maxspänningen. Då detta inte är fallet, en cykel 
kan börja på en minspänning, har redigering genomförts och de resultat som 
presenteras i Tabell 6.2 är de riktiga. Dock skiljer sig resultaten så lite att det 
inte påverkar trovärdigheten i slutsatsen.
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Uppdrag VACWELD NASGRO NASGRO 
uppdelad 
gradient 

VACWELD 
+ ANSYS +
NASGRO

VACWELD 
+ ANSYS +
NASGRO 
uppdelad 
gradient 

ELCF 39473 49361 49579 55125 55376
m02 8198 8414 8826 10888 9488

Tabell 6.2. Resultatdata efter buggfix och beräkning av uppdelad 
spänningsgradient där livslängd given i antal flygcykler

6.3     Resultat för uppdragen i de olika beräkningssätten
Tabell 6.3 visar livslängdsjämförelsen för de två uppdragen med de olika 
beräkningstillvägagångssätten. 
     I Kapitel 5.3 beskrivs att resultatet blir olika om negativt eller positivt 
böjmoment beräknas. Då det negativa böjmomentet appliceras fås betydligt 
högre värden på livslängden än för det positiva. Därför har de positiva 
värdena valts att representera resultatet från detta beräkningssätt.
     Figur 6.1 illustrerar livslängden beräknat för uppdrag m02 med de olika 
beräkningssätten.

Uppdrag VACWELD NASGRO VACWELD 
+ ANSYS +
NASGRO

CUMFAT 
+ANSYS+ 
NASGRO

ELCF 41096 49361 54765 76001
m02 8368 8414 10836 12641

Tabell 6.3. Resultatjämförelse mellan de olika beräkningssätten med 
livslängd angiven i antal flygcykler
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Figur 6.1. Resultatjämförelse för uppdrag m02, med de olika 
beräkningssätten
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6.4     Gradientjämförelse
Spänningsgradienterna för uppdrag m02 i Figur 6.2 visar att det traditionella 
tillvägagångssättet har mer böjmoment än de övriga med undantag av den 
negativa spänningsgradienten framtaget med ANSYS. Det visar också att Kt 

faktorns värde är högre för ANSYS än för de övriga, VACWELD och 
CUMFAT+ ANSYS+ NASGRO räknar med samma Kt värde.

Figur 6.2. VACWELD symboliserar både körning i VACWELD samt 
VACWELD+ NASGRO då dessa använder samma gradient. Den linje som 
startar med högst värde och slutar med lägst är VACWELD + ANSYS + 
NASGRO, positiv. VACWELDs linje samt CUMFAT + ANSYS + 
NASGROs linje startar på samma punkt pga samma lastdata och Kt värde. 
Dessa startar strax under den högsta punkten. VACWELDs slutvärde är det 
näst lägsta
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6.5     Totalt antal flygtimmar
För att mäta hur det totala resultatet skiljer sig emellan de olika 
beräkningssätten, har den fullständiga livslängden för uppdragsmixen med 
32 uppdrag beräknats. Se Figur 6.3 nedan där värdena normerats mot 
befintlig uträkning, CUMFAT + ANSYS + NASGRO.

Figur 6.3. Jämförelse mellan de olika beräkningssätten för hela mixen.
1 = VACWELD
2 =  VACWELD + NASGRO
3 = VACWELD + ANSYS + NASGRO
4 = CUMFAT + ANSYS + NASGRO
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7     Slutsatser

7.1     VACWELD mot NASGRO
Vid jämförelse mellan NASGRO och VACWELD ges livslängden med god 
noggrannhet, se Kapitel 6.1. Båda beräkningarna är baserade på en 
spänningsgradient som är beräknad enligt handbok. Det lägre värdet som 
VACWELD ger tyder på att beräkningarna sker mer konservativt än 
beräkningar utförda med NASGRO.  
     Att VACWELD gör en fullkomligt bra beräkning ses även då jämförelse 
mellan handboksberäkning enligt det traditionella sättet att räkna också ger 
en bra jämförelse, se Kapitel 6.1. 
     En begränsning i VACWELD är användningen av Walkers ekvation och 
inte tex NASGRO ekvationen. Detta kan vara en av orsakerna till varför 
värdena inte är ännu närmare varandra. Ytterligare omständigheter som visar 
på Walker ekvationens begränsning är att det behövs specifik materialdata 
för de använda materialen för att få fram Walker konstanten. Det är dyrt att 
ta fram detta själv vilket leder till att företaget binder upp sig till specifik 
kund med specifika material, vilket inte är syftet med effektiviseringen. 

7.2    Faktorer som påverkar resultatet
Hur Kt faktorn tas fram har stor betydelse i det slutliga resultatet av 
livslängden. En hög Kt faktor ger högre spänningar vilket leder till lägre 
livslängd. Detta är fallet för analyser utförda i ANSYS. Spänningsgradienten 
har en högre faktor än den på traditionellt vis uträknade, se 
gradientjämförelse Kapitel 6.4.   
     Antagandet att en mer flexibel spänningsgradient, uppdelad i böj- och 
membrangradient, skulle ge bättre livslängdsberäkningar, stämmer inte. Det 
visar istället att det traditionella sättet att beräkna med endast en 
spänningsgradient är fullt dugligt. 
     En faktor som dock har en klar betydelse vid beräkning är hur noggrannt 
modellen är uppbyggd. Det visar sig att en mer noggrann modell ger högre 
livslängd, vilket visas i Kapitel 6.5. 
     Att det negativa böjmomentet visar på mycket höga livslängder kan bero 
på att ett litet procentuellt fel kan mångdubblas då programmet får sämre 
noggrannhet vid högre livslängder. Men det tyder också på att då offset och 
böjmoment samverkar blir spänningen högre, vilket leder till minskad 
livslängd. 
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     En annan orsak som kan leda till en viss skillnad i livslängden är att i det 
traditionella beräkningssättet har endast enaxlig töjning belastat modellen 
medan de modeller som undersökts i denna studie utsatts för både böj- och 
membranspänning.

7.3     Verifiering
Utifrån de analyser och reslutat som presenterats i rapporten anses 
verifieringen av VACWELD vara genomförd. VACWELD ger godtagbara 
värden vid uträkningar i jämförelse med NASGRO och bör fungera som 
verktyg i en beräkningsgång. 
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Appendix A
Baserat på [4] och [7]

Figur A1. Moment och krafter innan friläggning vid streckad linje

Figur A2. Moment och krafter vid friläggning av Figur A1.
Momentjämvikt uträknad vid mitten av plåt utan index, där e är offseten 
mellan de två plåtarnas centrallinjer.
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Figur A3. Moment och krafter innan friläggning vid streckad linje.

Figur A4. Moment och krafter vid friläggning av Figur A3
Momentjämvikt uträknad vid mitten av plåt utan index, där e är offseten 
mellan de två plåtarnas centrallinjer
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Appendix B

Figur B1. Spricktyp som studerats i NASGRO. Figur tagen från [5] där den 
benämns SC02 
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