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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet är utfört i samarbete med företaget Mil Tech i Västerås. Arbetet har gått 
ut på att konvertera en redan existerande turbojetmotor med dragkraft på 110 Newton till en 
turboaxelmotor där effekten tas ut via en axel. Konverteringen av turbojetmotorn till en 
turboaxelmotor sker genom att konstruera en modul bestående av ett friturbinsteg som fästes 
på turbojetmotorn. Arbetets fokus har legat på att få en lättillverkad och enkel 
moduluppbyggt friturbinsteg som med få medel kan fästas direkt på turbojetmotorns 
utloppsdel utan att behöva modifiera turbojetmotorn. Det moduluppbyggda friturbinsteget 
innehåller alla de mekaniska detaljer som gör en konvertering från turbojetdrift till 
turboaxeldrift möjlig. Arbetet har inletts med att ta fram termodynamiska beräkningar för att 
avgöra motorns prestanda och motorns fysikaliska krav på design, konstruktion, material och 
hållfasthet. Examensarbetet innehåller solidmodeller samt konstruktionsritningar som gör 
det möjligt att utifrån detta bygga en fungerande friturbinmodul. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is conducted together with the company Mil Tech in Västerås. The 
main objective was to make a conversion of a turbojet engine with a 110 Newton thrust level 
to a turboshaft engine possible, where the power is extracted through the output shaft. The 
conversion is made possible by designing a free turbine module. The free turbine module is 
designed to make the conversion from the turbojet engine to the turboshaft engine easy 
without any further modification of the turbojet engine. The free turbine module includes all 
the necessary components that are needed to make a complete conversion of the turbojet 
engine. The thesis project begins with thermodynamic calculations to determine the 
performance of the turboshaft engine and make shure that the physical criterias can be met. 
This thesis includes all the necessary technical data, solid models and technical drawings that 
are needed to build a fully functional free turbine module that can be used to convert the 
turbojet engine to a turboshaft engine.  
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NOMENKLATUR 

 

Symbol Förklaring  

 

α   Anfallsvinkel på turbinblad  (
o

) 

a   Lokala ljudhastigheten (m/s) 

cp   Värmekapacitet (J/kgK) 

D   Axeldiameter (m) 

E   Elasticitetsmodul (GPa) 

γ   Förhållandet specifik värmekapacitet 

G   Skjuvmodul (GPa) 

J    Masströghet 

K   Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor (m4) 

L   Axellängd (m) 

tη   Turbineffektivitet  

m&   Massflöde (kg/s)g 

M   Machtal 

vM   Vridmoment (Nm) 

eω   Egenvinkelfrekvens, kritiskt varvtal (rad/s) 

p   Tryck (Pa) 

tp   Totaltryck (Pa) 

R   Gaskonstant (J/kgK) 

T   Temperatur (K) 

tT   Totaltemperatur (K) 

P   Effekt (W) 

u   Axiell strömningshastighet (m/s) 

v   Tangentiell strömningshastighet (m/s) 

ν   Poissons konstant 

ev   Utloppshastighet (m/s) 

vW   Vridmotstånd (m3) 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Företaget Mil Tech i Västerås bad om hjälp att ta fram en gasturbinmotor av 
turboaxeltyp som ska användas inom området fjärrstyrda och obemannade 
rotorflygfarkoster. Mil Tech har en redan existerande turbojetmotor som utvecklingen av 
detta examensarbete kretsar kring.  Den befintliga turbojetmotorn ska vidareutvecklas till en 
turboaxelmotor. Lämpligaste sättet att gör det på är att skapa en fristående modul som kan 
fästas direkt på turbojetmotorn och därmed konvertera den till en turboaxelmotor.  

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att skapa en modul som gör det möjligt att konvertera en 
turbojetmotor med dragkraft på 110 N till en turboaxelmotor. Modulen ska kunna fästas 
direkt på turbojetmotorn med så få modifikationer som möjligt. 

1.3 Problemställning  

Uppgiften är att med hjälp av redan existerande termodynamiska data för en 
turbojetmotor ta fram en konverteringsmodul innehållande en turbin kopplad till en axel där 
effekten extraheras och på så sätt göra det möjligt att konvertera turbojetmotorn till en 
turboaxelmotor. I uppgiften ingår framtagning av preliminära prestandaberäkningar, 
skapande av solidmodeller och konstruktionsritningar, mekanisk konstruktion och 
hållfasthetsberäkningar på axel.  

 

Uppdragsgivarens krav (K) och önskemål (Ö) på friturbinmodulen är följande: 

 

• Låg vikt, kgm 1< (K) 

• Hög effekt, kWP 7> (K) 

• Kompakt (Ö) 

• Låga mekaniska förluster (Ö) 

• Enkel att tillverka (Ö) 

• Få komponenter (Ö) 

• Enkel att fästa på turbojetmotorn (K) 

• Enkel att underhålla (Ö) 
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• Hög driftsäkerhet (Ö) 

• Får inte utgöra en fara för personal vid användning och underhåll (K) 

 

Den befintliga turbojetmotorn av enkelströmsmodell använder en 
centrifugalkompressor tillsammans med en brännkammare av ringformad typ där 
förbränningsgaserna expanderar över ett axiellt turbinsteg innehållande ledskenor och en 
turbindisk. Efter turbinen passerar utloppsgaserna ett utloppsmunstycke som ökar 
strömningshastigheten. Turbojetmotorns utloppsdel med munstycke är avtagbar. 

 

Två designförslag togs fram för turboaxelmotorn. 

 

• Att komplettera turbojetmotorn med ett extra turbinsteg och ta ut effekten på 
samma axel som gasgeneratorn (figur 1.1) 

• Att använda en friturbin och ta ut effekten via en separat axel (figur 1.2) 

 

 

 

Figur 1.1. Gasturbincykel för turboaxelmotor med hög- respektive lågtrycksturbin 

 

 

Figur 1.2. Gasturbincykel för tuboaxelmotor med friturbin 
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Båda förslagen har för- och nackdelar. Att använda en extra turbin på gasgeneratorn 
enligt figur 1.1 hade inneburit en högre grad av modifiering av turbojetmotorn vilket är något 
som strider mot Mil Techs krav på enkel konstruktion. 

Valet föll på en design med friturbin. Den primära orsaken till valet av friturbin är att 
turboaxelmotorn kan jobba under de varvtal som lasten kräver oberoende av 
gasgeneratoraxelns varvtal. En gasturbinmotor med friturbin ger ett högt vridmoment vid 
låga varvtal. Sett ur ett tillverkningsmässigt perspektiv ger en design med friturbin en 
konstruktion som gör det enklare att genomföra en konvertering av turbojetmotorn till en 
turboaxelmotor eftersom ingen axelinfästning till gasgeneratorn är nödvändig. En friturbin 
gör det möjligt att konstruera en kompakt konverteringsmodul som är enkel att fästa direkt 
på turbojetmotorn. 

Friturbinsteget principiella uppbyggnad kommer att bestå av en sektion ledskenor samt 
en turbin. Ledskenornas uppgift är att accelerera gaserna till en större hastighet och rikta 
gaserna radiellt mot turbinens blad. För tillverknings- och säkerhetsskäl kommer 
färdigtillverkade ledskenor och turbin att användas i protoypen. Turbinen är av typen 
reaktionsturbin med 23 stycken svagt torderade blad. 

1.4 Avgränsningar  

Examensarbetet är utfört under 10 veckor vilket motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet 
syftar till att ta fram ett teoretiskt konstruktionsunderlag med preliminära 
prestandaberäkningar, solidmodeller och konstruktionsritningar samt 
hållfasthetsberäkningar på axel. Konstruktion av en fysisk prototyp ingår inte i 
examensarbetet. 
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Kapitel 2 

METOD 

Arbetet är till största del baserat på primärkonstruktionsfasen. Idéer till design- och 
konstruktionslösningar har hämtats från kommersiella turboaxel- och turbopropmotorer 
främst Pratt & Whitney PT6 och Allison 250 där utformningen av utloppsdelen har beaktats. 

2.1 Felkällor 

För att beräkna den utgående axeleffekten används termodynamiska beräkningar där 
strömningen antas vara isentropisk och atmosfärsförhållande vid havsnivå råder samt att 
vissa variabler här antas vara konstanta. Detta medför att designens fysiska prestanda 
kommer att avvika något från det teoretiska konstruktionsunderlaget. De största felkällorna 
bedöms vara värdet på γ  samt cp som här har antagits vara konstanta. Vid beräkningar för 
turboaxelmotorn antas friturbin och axel vara obelastade. 

2.2 Termodynamiska beräkningar 

 

Följande data gäller vid beräkningarna: 

• Atmosfärstemperatur: KT 288=  

• Atmosfärstryck: kPaP 3,101=  

• Omgivande atmosfärs densitet: 
3/225,1 mkg=ρ  

• Förhållandet specifik värmekapacitet: 4,1=γ  

• Gaskonstanten: KkgJR //287=  

• Bränsle: Flygfotogen Jet A1 

 

2.2.1 Turbojetmotorns befintliga data 
 

Nedan i tabell 2.1 presenteras de befintliga data som används som beräkningsunderlag 
för axeleffekten på turboaxelmotorn. Dessa data är framtagna av Mil Tech. 
Strömningshastighet och temperatur är uppgivna efter ledskenorna innan friturbinen i 
friturbinmodulen. 
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Tabell 2.1. Tillgängliga data. 

Varvtal (r/min) 60 500 86 100 100 500 114 800 123 000 130 200 

Totalt massflöde (kg/s) m&  0,19 0,26 0,31 0,33 0,34 0,36 

Temperatur före friturbinen (K) 

1T  

689 710 715 727 733 771 

Totaltemperatur före friturbinen 

(K) 1tT  

693 715 725 742 745 787 

Strömningshastighet före 

friturbinen (m/s) ev  

90 116 138 151 163 180 

Värmekapacitet (J/kgK) cp  1004 1004 1004 1004 1004 1004 

 

För att illusterar var någonstans i friturbinmodulen som temperaturen gäller 
presenteras figur 2.1 där positionerna märkts ut som 1 = före friturbinen och 2 = efter 

friturbinen. Som exempel står 1T  för temperaturen vid läge 1 d.v.s. före friturbinen och 2T är 

temperaturen efter friturbinen. 

 

Figur 2.1. Principell figur över positionerna för de data som tas fram. Punkt 1 motsvarar läget 

efter ledskenorna före friturbinen och punkt 2 motsvarar läget efter friturbinen. 
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2.2.2 Temperatur över friturbinen 
 

Effektberäkningarna för turboaxelmotorn är baserade på formeln: 

 

tTTcpmP η)( 21 −= &  (1) 

Massflöde m&  och värmekapaciteten cp  är kända och fås av de befintliga data för 

turbojetmotorn. tη  är turbineffektiviteten och presenteras senare i rapporten under rubrik 3 

Resultat i tabell 3.5.  

För att kunna få fram axeleffekten behövs värden för differensen mellan den statiska 

temperaturen 21 TT − över friturbinen. Statiska temperaturen före friturbinen 1T  och 

statiska temperaturen efter friturbinen 2T  bildar temperaturdifferensen över friturbinen och 

denna temperaturdifferens kan tolkas som den energi som motorn kan uttnyttja för 

axeleffekt. 1T  respektive 2T  löses med nedanstående formler med hjälp av tillgängliga data 

som finns i tabell 2.1  ovan. 

 

1T  finns redan att tillgå men lösningen presenteras här för att visa hur metodiken ser ut: 

( )[ ] 21
2/11 M

T
T t

−+
=

γ
 (2) 

Machtalet löses med 
a

v
M e= , där den lokala ljudhastigheten RTa γ= och ev  fås i tabell 

2.1. Den statiska temperaturen efter friturbinen 2T  löses med formeln:  

cp

V
TT t 2

2

22
2−=  (3) 

För att kunna lösa ekvation 3 och hitta lösningen till den statiska temperaturen efter 

friturbinen måste värdet på totaltemperaturen 2tT först tas fram.  

Totaltemperaturen efter friturbinen 2tT  fås av:  

)32(12 vv
cp

r
TT tt +−= ω

 (4) 
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I ekvation 4 finns fortfarande två okända värden, rω  som svarar för friturbinens 

vinkelhastighet multiplicerat med friturbinens radie samt 2v  och 3v  som båda är 
komponenter för strömingshastigheterna genom friturbinen. Samtliga värden för 
strömingshastigheterna genom friturbinen ges index 2 och samtliga strömningshastigheter 
efter friturbinen ges index 3 för att hållas åtskillda. 

Ekvation 3 ovan samt strömningshastigheterna 2v  och 3v  behöver värdet för den 

diagonala strömningen 2V  (d.v.s den reella strömningen som friturbinen ”känner” av) för att 

kunna lösas. 2V  tas fram med hjälp av ekvation 5 nedan. Nu kan strömningshastigheterna 

bestämas där respektive komponent visas i vektordiagramet (ej skalenligt) i figur 2.2:  

)(2 112 TTcpV t −=  (5) 

 

αcos22 Vu =  (6) 

 

αsin22 Vv =  (7) 

 

 

Figur 2.2. Vektordiagram för strömningen genom friturbinen. 

 

 

Strömningshastigheten efter turbinen är:  

 

233 uuV ==  

Vinkeln a3 mellan u3 och V3 bedöms i praktiken vara liten och försumas i 
beräkningarna (ref. Mattingly. Elements of Gas Turbine Propulsion, 1996). Därmed bedöms den 
radiella strömningen efter friturbinen vara: 

 

03 =v  
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Figur 2.3. Vektordiagram (ej skalenligt) för strömningen efter friturbinen. 

 

Det är nu möjligt att räkna fram statiska temperaturen 2T efter turbinen.  

 

2.2.3 Beräkning av effekt och vridmoment 
 

Turboaxelmotorns effekt beräknas med hjälp av ekvation (1): 

tTTcpmP η)( 21 −= &  

Vridmomentet vid obelastad axel ges av: 

ω/PM v =  (8) 

2.2.4 Utloppstryck 
 

Turboaxelmotorns utloppstryck är av mindre intresse eftersom ingen användbar 
dragkraft extraheras genom utloppet. Turboaxelmotorns utloppsarea är 0,0042 m2. 
Dragkraften från turboaxelmotorns utlopp kan därmed försummas. Utloppstrycket 
presenteras här endast för att få en komplett uppsättning beräkningar för motorn.  

Turboaxelmotorns utloppstryck ges av: 

 

( )1/
00

−








=
γγ

T

T

P

P
 (9) 
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2.3 Mekanisk konstruktion 

 

I konstruktionen av friturbinmodulen ingår följande komponenter: 

1. Axel 

2. Axellager 

3. Turbin 

4. Ledskenor 

5. Lagerhus 

6. Expansionsrör 

7. Utloppskona 

8. Utloppskåpa 

9. Fästelement  

Konstruktionsritningar på respektive detalj återfinns i bilagor. 

 

2.3.1 Konstruktionsmetoder 
 

Programmet SolidWorks har använts som den primära plattformen för utvecklingen av 
konstruktionen och framtagningen av solidmodeller och konstruktionsritningar. FEM-analys 
har utförts på turbinaxeln. FEM-analys på övriga detaljer har endast gjorts i linjära fall och 
mycket översiktligt för att se om detaljen håller eller inte. Ingen tid har lagts på att optimera 
varje detalj utifrån vikt/prestanda-förhållandet. Även turbinen och ledskenorna, som redan 
är färdigkonstruerade, solidmodelleras i SolidWorks. Bestämelser av toleranser och ytfinhet 
överlåtes till Mil Tech. 

 

Figur 2.4. Programmiljön i SolidWorks. 
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2.3.2 Analys av axel 
 

Friturbinen ska operera under förhållandevis moderata vridmoment men varvtalet är 
högt med ett maximalt varvtal på 131 000 varv per minut och utsätter axeln för belastningar. 
Därför är axeln den mest kritiska detaljen och konstrueras först. Axeln blir därmed den 
styrande detaljen för hela friturbinmodulens design. Turbinens innerdiameter för 
axelinfästningen sätts som axelns minsta möjliga tillåtna diameter. Den del av axeln som 
passerar lagerhuset designas och måttsätts efter lämpliga kullager med standardmått. I detta 
fall gäller 10 mm. En fläns på axelns utgående sida används för att låsa axeln i läge mot det 
ena kullagrets innerbana. Den utgående delen på axeln konstrueras med en diameter på 8 
mm och borras ur för att minska vikten på axeln. Axeln tillverkas i EN1.4305 som finsvarvas 
till mått. Materialet EN1.4305 valdes på grund av dess goda skärbarhet och tillgänglighet. 
Konstruktion av axelns infästning till en transmission ingår ej i detta arbete och lämnas 
således till Mil Tech att ta fram en passande konstruktion. 

En analys av axelns egenskaper utförs och den viktigaste egenskapen är axelns kritiska 
varvtal. Även deformation av axeln beaktas för att avgöra om axeln håller eller inte för den 
aktuella tillämpningen. Ingen tid har lagts på att optimera axeln med avseende på 
vikt/hållfasthet. Inte heller har hänsyn tagits till temperaturens inverkan på axelmaterialets 
hållfasthet.  

Axelns kritiska varvtal baseras på det förenklade uttrycket för 
egenvinkelfrekvensen. 

LJ

GK
e 4

3=ω  där ( )ν+
=

12

E
G  och 

32

4D
K

π=  

 

Den maximala skjuvspänningen maxτ i axeln fås av: 

 

vv

v

W

P

W

M

ω
τ ==max  där 

16

3D
Wv

π=  

 

 

Figur 2.5. Programmiljön vid analys av axel.  
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2.3.3 Axellager 
 

Det höga varvtalet som friturbinen jobbar med gör det viktigt att hitta lämpliga lager.  

Tre olika typer av lager beaktades: 

 

1. Glidlager 

2. Kullager i stål 

3. Kullager i keram 

 

Glidlager har den stora fördelen att vara fria från rörliga detaljer och klarar av mycket 
höga varvtal men kräver i gengäld noggrann filmsmörjning för att kyla och förhindra 
skärning av axel och lager. Smörjning kräver extra komponenter i form av pump och 
reservoar för smörjmedel vilket gör konstruktionen mer komplex och ökar vikten.  

Kullager i stål är svåra att få tillförlitliga vid de mycket höga varvtal som krävs i denna 
konstruktion. Lagerytorna kräver även smörjning och kylning. 

Kullager i keram använder lagerbanor och kulor i kerammaterialet kiselnitrid. 
Helkeramiska lager kräver ingen smörjning, har lågt slitage och hög materialstyvhet, tål 
mycket höga temperaturer, är rostfria och korrosionsbeständiga. Dessa egenskaper gör de 
speciellt lämpade att användas till högvarviga applikationer i svår miljö. Keramiska kullager 
är de kullager som kan användas i denna applikation med gott resultat och uppfyller en säker 
funktion.  

 

2.3.4 Ledskenor och turbin 
 

Av tillverknings- och säkerhetsskäl används färdigtillverkade ledskenor och turbin. 
Ledskenorna och turbin tillverkas i den nickelbaserade legeringen Inconel 718 för att klara 
påfrestningarna från de heta förbränningsgaserna och det höga varvtalet. Inconel 718 har en 
arbetstemperatur på upp till 1000 K och motstår krypning vid höga centifugala krafter samt 
är mycket korrosionsbeständigt.  

 

2.3.5 Lagerhus 
 

Lagerhuset konstrueras som ett centralt chassi som hela friturbinmodulen byggs upp 
kring. Det finns ett antal kritiska mått som måste följas när lagerhuset konstrueras. Det är 
ytter- och innermåttet på ledskenorna, turbinens mått i x-led och axels diameter och längd.  

Lagerhusets design konstrueras så att utloppsgaserna har fri passage och stöter på 
minsta möjliga hinder. Detta är något som ändå måste kompromissas eftersom lagerhusets 
hållfasthet är beroende av designen på de fyra stagen som håller navet och ytterringen på 
lagerhuset. Stagen konstrueras med en rektangulär tvärsnittsarea för att underlätta 
tillverkningsprocessen.  
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Lagerhusets fäste konstrueras med en överlappande fläns som passar direkt till 
ledskenorna och fungerar samtidigt som friturbinmodulens fäste mot turbojetmotorns 
utloppsdel. Kullagersätena ligger öppna mot turbinen respektive utgående axel. Lagerhuset 
tillverkas i ett stycke i EN1.4305.  

Materialet EN1.4305 valdes på grund av dess svavelinnehåll som ger goda egenskaper 
när det gäller skärbarheten, speciellt spånbrytningen. Materialet har på grund av 
svelinnehållet något sämre korrosionsbeständighet än andra rostfria stål men bedöms ändå 
som fullt tillräcklig för denna applikation med avseende på temperatur och 
korrosionsbenägenhet hos förbränningsgaserna samt drifttiden på motorn. Brottgränsen 
ligger mellan 500-750 N/mm2. Lagerhuset maskinbearbetas till mått med svarvning och 
fräsning. 

 

2.3.6 Utloppsdel 
 

Utloppsdelen består av tre detaljer: expansionsrör, utloppskona och utloppskåpa. 

Expansionsrörens uppgift är att avlägsna utloppsgaserna från motorn. Utloppskonan ger 
utloppspassagen en aerodynamisk utformning som gör att utloppsgaserna kan strömma fritt 
utan att turbulent strömning uppstår. Utloppskåpan täcker lagerhuset och möjliggör att 
utloppsgaserna passerar friturbinmodulen på ett lämpligt sätt med minimal inverkan på 
strömningen. 

Hela utloppsdelen konstrueras i stålplåt med en tjocklek på 0,5 mm. Utloppsdelen 
utsätts inte för stora belastningar och vikten prioriteras före hållfasthet. Utloppsgaserna 
håller hög temperatur och i kombination med de korrosiva ämnen som bildas vid 
förbränning måste utloppsdelen konstrueras i korrosionsbeständig stålplåt. Tre egenskaper 
hos stålplåten som viktades vid valet av stålplåt var korrosionsbeständighet, varmhållfasthet 
och kryphållfasthet. Eftersom utloppsdelen inte utsätts för stora belastningar blir det två 
sista egenskaperna mindre intressanta.  Valet föll på plåten Dogal Form 36 (f.d. Aluzink 
SSAB Tunnplåt) som uppvisar goda egenskaper mot korrosion. Vid bearbetning som 
klippning eller stansning skyddas plåtens kanter mot korrosion av materialets zinkinnehåll. 
Sträckgränsen är mellan 120-220 N/mm2 och brottgränsen är mellan 260-350 N/mm2. 
Materialet har god formbarhet och bearbetas lätt. 

 

Figur 2.6. Diagram över formbarheten (källa: SSAB). 



 

 

 

13 

 

Utloppskonan tillverkas genom stansning. Utloppskåpan kan tillverkas i ett moment 
genom stansning eller byggas upp av flera sektioner plåtar som svetsas samman. 
Expansionsrören tillverkas av 4 plåtar som sammanfogas med svetsning. 
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Kapitel 3 

RESULTAT 

3.1 Resultat för turboaxelmotorns prestanda  

Nedan presenteras resultaten av de termodynamiska beräkningarna som ger motorns 
prestanda. Resultaten presenteras i tabellform och är baserade på beräkningarna i 
föregående kapitel. Motorns prestanda presenteras vid varje bestämt varvtal. Ordningen på 
tabellerna följer ordningen på beräkningarna i föregående kapitel. 

 

Tabell 3.1. Resultat för statiska temperaturen före friturbinen samt strömningshastigheten uttryckt i 
Machtal 

Varvtal (r/min) 60 500 86 100 100 500 114 800 123 000 130 200 

Machtal M  0,17 0,22 0,26 0,28 0,30 0,32 

Temperatur före 

friturbinen (K) 1T  

689 710 715 727 733 771 

 

 

Tabell 3.2. Resultat för strömningshastigheten genom turbinen 

Varvtal (r/min) 60 500 86 100 100 500 114 800 123 000 130 200 

2V (m/s) 
90 115 137 150 161 179 

2u  (m/s) 
82 104 124 136 147 161 

2v (m/s) 
38 48 58 63 68 75 
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Tabell 3.3. Resultat för totaltemperaturen efter friturbinen. 

Varvtal (r/min) 60 500 86 100 100 500 114 800 123 000 130 200 

Totaltemperatur efter 

friturbinen (K) 2tT  

684 697 704 711 714 751 

 

 

Tabell 3.4. Resultat för statiska temperaturen efter turbinen 

Varvtal (r/min) 60 500 86 100 100 500 114 800 123 000 130 200 

Temperatur efter 

friturbinen (K) 2T  

679 689 695 699 700 734 

 

 

Tabell 3.5. Resultat för turboaxelmotorns prestanda 

Varvtal (r/min) 60 500 86 100 100 500 114 800 123 000 130 200 

Turbineffektivitet tη  
0,7 0,7 0,7 0,68 0,68 0,67 

Effekt (W) 1340 3840 4360 6300 7660 8960 

Vridmoment (Nm) 4,16 4,20 4,22 5,17 5,87 6,48 

 

 

Turbineffektiviteten bedöms vara förhållandevis låg i en motor av denna storlek och 
bygger på empiri från tidigare tester av en turbojetmotor av modell Turbomin 100 med 
likvärdig turbinstorlek och varvtal. 

 

Tabell 3.6. Utloppstryck 

Varvtal (r/min) 60 500 86 100 100 500 114 800 123 000 130 200 

Utloppstryck 0P (kPa) 
107 106 106 106 105 105 
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Figur 3.1. Axeleffekt med avseende på varvtal 

 

Diagramet visar effekten för hela motorns varvtalsområde. Vid varvtal under ca 60 000 rpm 
kan motorn inte vidmakthålla en säker funktion och effektiv förbränning vilket kan leda till 
att motorn stannar. Vid varvtal över ca 130 000 rpm ökar temperaturen över friturbinen och 
axelns maximala varvtal överskrids och motorn kan skadas. Varvtalen är inte linjärt valda 
vilket gör att effektkurvan inte är jämnt stigande med ökande varvtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 

3.2 Mekanisk konstruktion 

 

3.2.1 Axel 
 

Analys visar att axelns närmsta kritiska varvtal ligger på 158 000 varv per minut vilket 
ger en säkerhetsfaktor på 1,2 mot maximalt varvtal. Detta ger en liten marginal men då 
motorn sällan kommer att utnyttja maximalt varvtal är detta värde godtagbart. Den maximal 
skjuvspänning i axeln är 33 MPa.  

 

Figur 3.2. Axel 

3.2.2 Axellager 
 

2 stycken axiella kullager används till friturbinmodulen och har måtten 10x26x8 mm.  
Maximal temperaturtålighet är ca 1000 K. 

3.2.3 Ledskenor och turbin 
 

Av tillverknings- och säkerhetsskäl används färdigtillverkade ledskenor och turbin. 
Ledskenorna tillverkas i den nickelbaserade legeringen Inconel 718 för att klara 
påfrestningarna från de heta förbränningsgaserna och det höga varvtalet. Ledskenorna består 
av 15 blad och turbinen består av 23 blad. Även turbinen tillverkas i materialet Inconel 718.  

   

               Figur 3.3. Ledskenor                      Figur 3.4. Turbin 
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3.2.4 Lagerhus 
 

Lagerhuset konstrueras som ett centralt chassi som hela friturbinmodulen byggs upp 
kring. Lagerhuset skapades med en enkel design som gör det lätt att bearbeta samt ger bra 
passform med enkla fastsättningsmetoder för övriga komponenter i friturbinmodulen. Alla 
delar som fästes till lagerhuset fästes med bultar för att enkelt kunna demontera 
friturbinmodulen vid underhåll och service. Navet på lagerhuset ger friturbinmodulen 
stabilitet och fungerar samtidigt som fäste för axellagren. 

  

 

Figur 3.5. Lagerhus 

 

3.2.5 Utloppsdel 
 

Utloppsdelen består av tre detaljer: 

1. Expansionsrör 

2. Utloppskona 

3. Utloppskåpa 

 

Uloppsdelen har konstruerats för att underlätta utloppsgasernas passage från 
friturbinen ut till omgivande atmosfär. Gaserna lämnar friturbinen axiellt och vinklas sedan 
av 90 grader via en kona med stor radie som gör övergången jämnare för att sedan mynna ut 
i en svagare expanderande vinkel.  Utloppstrycket är inte kritiskt för en turboaxelmotor av 
denna typ då ingen effekt ges av utloppsgaserna. Slutligen har komponenterna till 
utloppsdelen konstruerats för att vara enkla att tillverka och sätta samman. Nedan visas 
respektive komponent i figur 3.6, figur 3.7 samt figur 3.8.  

Expansionsröret i figur 3.6 visas här komplett uppbyggt. Expansionsröret består av fyra 
olika komponenter som nämns i föregående kapitel samt som framgår av ritningarna under 
bilagor. 
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Figur 3.6. Expansionsrör    Figur 3.7. Utloppskona 

 

 

Figur 3.8. Utloppskåpa 

 

3.2.6 Fästelement 
 

I konstruktionen ingår 4 stycken fästelement av typen insex M3 6 mm längd med 
hållfasthetsklass 8.8 (nom. brottgräns ca 800 N/mm2) som fäster utloppskåpan mot den 
centrala delen av lagerhuset. 12 stycken M3 40 mm längd med hållfasthetsklass 8.8 används 
för att fästa friturbinmodulen till turbojetmotorn. Fästelementen kan vara av typen insex 
alternativt helgängad stång som fästes med 12st M3 mutter med hållfasthetsklass 8 och låses 
med flytande gänglåsning eller mekanisk trådlåsning. Turbinen fästes till axeln med en M8 
mutter med hållfasthetsklass 8 alternativ svetsas direkt till axeln. Vid svetsning måste stor 
hänsyn tas till att minimera svetsspänningar för att förhindra deformationer i turbinen. 
Svetskvalitén bör kontrolleras med oförstörande provning. 
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3.3 Komplett friturbinmodul 

 

Den kompletta friturbinmodulen består av följande komponenter: 

Detalj             Antal  

  

• Ledskenor 1 

• Turbin  1 

• Lagerhus  1 

• Axel  1 

• Axellager  2 

• Utloppskona 1 

• Utloppskåpa 1 

• Expansionsrör 2 

• Fästelement 17 

 

 

Figur 3.9. Komplett friturbinmodul i genomskärning 

 

3.3.1 Friturbinmodulens infästning till turbojetmot orn 
 

Friturbinmodulen fästes till turbojetmotorn med 12 stycken M3 bultar direkt i 
turbojetmotorns utloppsmantel efter att turbojetmotorns utloppskona är avlägsnad.  

Ledskenornas mantel är anpassad efter turbojetmotorns innerdiameter och passar 
omlott och låses med bultarna fläns mot fläns. Eventuellt kan en värmetålig flänspackning 
vara nödvändig för att få en tät låsning av turbojetmotorn och friturbinmodulen. 
Infästningen med bultarna kan ses i figur 3.10. 
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Figur 3.10. Komplett friturbinmodul 

 

 

3.3.2 Vikt 
 

En massanalys i SolidWorks visar att vikten på den kompletta friturbinmodulen 
inklusive fästelement är 0,85 kg. Konstruktionen uppfyller kravet på en maximal vikt 
understigande 1 kg med en faktor på ca 1,2. 

 

3.3.3 Säkerhet 
 

Friturbinmodulen innehåller detaljer som opererar under mycket höga varvtal. Massan 
på de roterande detaljerna är förhållandevis låg. Vid ett bladbrott av ett turbinblad som antas 
brista vid roten vid maximalt varvtal frigörs energi med en motsvarande kraft på 1,5 N. 
Turbinen är fastsatt på axeln som roterar innanför manteln på ledskenorna. Manteln på 
ledskenorna skyddar mot fragment vid ett eventuellt bladbrott. Fragment kan ta sig vidare 
genom friturbinmodulen i axiell riktning och det finns en minimal risk att fragment 
penetrerar den tunna plåten i utloppsdelen. Fragmentet bedöms ha tappat så mycket energi 
att det inte utgör någon risk för allvarlig personskada. Försiktighetsåtgärder bör alltid vidtas 
vid användning av friturbinmodulen. 
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Kapitel 4 

DISKUSSION 

Tidigare nämndes i stycke 2.1 Termodynamiska beräkningar och felkällor att ett antal 
potentiella felkällor existerar och det är framförallt de termodynamiska parametrarna γ , cp  
och turbineffektiviteten som här antas håll ett konstant värde genom hela den 
termodynamiska envelopen som kan generera en felavvikels.  

De termodynamiska beräkningarna är också beroende av de utgångsdata på den 
befintliga turbojetmotorns prestanda. Variationer i dessa data skapar variationer i 
turboaxelmotorns prestanda. En uppskattning av felavvikelsen är +/- 5 % på de data som 
presenteras i denna rapport. Axeleffekten tillåts variera +/- 5 %. Uppskattningen av 
felavvikelsen baseras på andra gasturbinmotorer av likvärdig storlek bl.a. Turbomin 100. 

Turbineffektiviteten är beroende av turbinens utformning och skick. Turbinbladen 
kommer med tiden att utsättas för erosion, krypning och bränning. Dessa faktorer kommer 
att påverka bladens profil och därmed funktionen hos turbinen som gradvis får sämre 
effektivitet.  

Friturbinmodulen har optimerats utifrån de krav och önskemål som togs fram i början 
av projektet. Det är möjligt att göra designen och konstruktionen bättre ur prestandamässig 
synvinkel och då främst möjligheten att öka axeleffekten/vikt-förhållandet genom att lätta 
konstruktionen med modifieringar av materialtjockleken på friturbinmodulens 
komponenter.  

Effekten kan även ökas genom att turbojetmotorns effekt ökas. Detta innebär ett större 
effektuttag från friturbinsteget. Vid ett större effektuttag från friturbinsteget kommer 
temperaturen över ledskenor och turbin öka. Utloppstemperaturen kommer även att öka. 
Varvtalet blir kraftigt höjt och de mekaniska påfrestningarna som friturbinmodulen utsätts 
för blir större. Detta bör beaktas vid en eventuell modifikation. Nya material kan komma att 
behövas och axeln måste konstrueras om med en större diameter för att klara det högre 
varvtalet. 
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Kapitel 5 

SLUTSATSER 

Krav (K) och önskemål (Ö) på friturbinmodulen som ställdes och återfinns i stycke 1.3 
Problemställning var följande: 

 

Uppdragsgivarens krav och önskemål    

 

1. Låg vikt, kgm 1< (K)     

2. Hög effekt, kWP 7> (K)    

3. Kompakt (Ö)      

4. Låga mekaniska förluster (Ö)     

5. Enkel att tillverka (Ö)     

6. Få komponenter (Ö)     

7. Enkel att fästa på turbojetmotorn (K)   

8. Enkel att underhålla (Ö)     

9. Hög driftsäkerhet (Ö)     

10. Får inte utgöra en fara för personal vid användning och underhåll (K) 

 

Uppnådda resultat 

 

  1. kgm 85,0=  

  2. kWP 69.8=  

  3. 80 mm djup och 210 mm bred 

  4. Två lagerpunkter och keramiska kullager ger låga mekaniska förluster 

  5. Endast konventionella verkstadsmaskiner krävs (fräs, svarv, press/stans, el-svets) 

  6. Endast 9 unika komponenter 

  7. Fästes direkt i turbojetmotorns utloppsmantel med 12 fästelement 

  8. Få komponenter och enkel uppbyggnad underlättar underhållet 

  9. Går ej att bedöma teoretiskt 

      10. Säkerheten bedöms som god vid användande och underhåll  
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Detta examensarbete bedöms ha uppfyllt alla krav och önskemål med ett eventuellt 
undantag på punkt 9. Hög driftsäkerhet som är svår att bedöma teoretisk eftersom denna 
punkt kräver en fysisk prototyp som har testats i de miljöer och förutsättningar som gäller 
under friturbinmodulens drift för att kunna dra några konkreta slutsatser.  

Rapporten innehåller ett komplett teoretiskt konstruktionsunderlag med 
motorprestanda, solidmodeller och konstruktionsritningar på samtliga detaljer i 
friturbinmodulen som ska tillverkas. Det material som har tagits fram under arbetets gång 
och som återfinns i denna rapport kan användas som ett konstruktionsunderlag för 
tillverkandet av en friturbinmodul samt som underlag för utveckling och fortsatta 
förbättringar.  
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Kapitel 6 

REKOMMENDATIONER 

Konstruktionen måste testas i praktiken för att kunna avgöra hur väl konstruktionen 
fungerar och hur väl resultaten stämmer överrens med de preliminära data som togs fram 
under detta examensarbete, speciellt med avseende på de termodynamiska resultaten.  

Förslag på fortsatt arbete på detta projekt är framförallt att bygga en prototyp som 
testas. Testerna på prototypen bör innefatta mätningar i form av temperaturmätning och 
tryckmätning över friturbinsteget vid de varvtal som använts som beräkningspunkter i detta 
examensarbete samt axeleffekt.  

Prototypbygget och testerna kan lämpligen sammanfattas i ett nytt examensarbete inom 
området flygteknik eller maskinteknik vid Mälardalens Högskola. Uppskattad projekttid är 
15-30 högskolepoäng fördelat på en eller två studenter. 
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Kapitel 7 

TACK 

Jag vill rikta ett tack till Mirko Senkovski, studierektor för flygingenjörsprogrammet, för 
handledningen av detta examensarbete och rekommendationer av litteraturstudier samt 
bollning av idéer och förslag kring arbetet. 
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