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Modelowanie i analiza wytrzymałości przekładkowej struktury kadłuba silnika

Wprowadzenie
Proces projektowania konstrukcji lotniczych jest procesem niezwykle złożonym 
i zaawansowanym. Projektowanie konstrukcji lotniczych jest unormowane poprzez ścisłe 
przepisy, które mówią o wymogach technicznych statków latających. 
Celem pracy jest modelowanie oraz analiza wytrzymałości kadłuba silnika lotniczego. 
Rozważanym w pracy kadłubem jest kadłub silnika turbinowego F-124 marki Honeywell.
Zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz warunkami technicznymi zastosowano 
rozwiązanie (sposób mocowania silnika do kadłuba samolotu i wirnika w silniku), 
w którym obciążeniem wymiarującym jest ściskanie kadłuba przy lądowaniu awaryjnym.
W pracy skupiono się na opisie i przeprowadzeniu analizy metodą elementów 
skończonych (MES) części cylindrycznej (najbardziej podatnej na wyboczenie) kadłuba 
silnika F-124 wykonanego ze stopu tytanu, zastąpieniu go strukturą przekładkową oraz 
porównaniu wytrzymałości analizowanych modeli kadłuba.

Silnik F-124 marki Honeywell

Geometria kadłuba silnika 
z zaznaczoną częścią cylindryczną 
najbardziej podatną na wyboczenie

Analizowano 4 modele:

MODEL I - Kadłub użebrowany | MODEL PODSTAWOWY
Wykonany ze stopu Ti6Al4V. Optymalne wymiary użebrowania 
zostały wyznaczone z warunku, że globalna i lokalna siła 
krytyczna jest na tym samym poziomie.

MODEL II – Kadłub gładki
Kadłub gładki ze stopu Ti6Al4V.

MODEL III – Kadłub z kompozytu quasi-izotropowego (QI)
Kadłub wykonany z symetrycznego quasi-izotropowego 
laminatu lnianego o konfiguracji [0/45/-45/90]s.

MODEL IV – Kadłub ze struktury przekładkowej
Okładki – stop Ti6Al4V. Wypełnienie laminat lniany. 
Stosunek grubości okładek do wypełnienia – 1:4:1.

Porównanie analizowanych modeli dokonano wg kryterium minimalizacji masy – przy
ustalonej sile krytycznej kadłuba (model I). W tym celu analizowano współczynniki
masowej efektywności konstrukcji:

mi – masa rozpatrywanej konstrukcji,
ma – masa prostej konstrukcji odniesienia (model II),
Nm – współczynnik masowej jakości materiału,
Ns – współczynnik masowej jakości struktury,

Schemat ideowy wykorzystanej struktury przekładkowej

Wyniki analiz numerycznych
Postacie wyboczenia uzyskane w liniowej analizie stateczności (buckling) dla 4 modeli 
przy ustalonej sile krytycznej. Tkr – siła krytyczna, δ – grubość powłoki

Postać wyboczenia kadłuba użebrowanego. 
Tkr = 1167,64 kN; δef = 1,357 mm  

Model I

Postać wyboczenia kadłuba gładkiego.
Tkr = 1166,13 kN;  δ = 1,61 mm  

Model II

Postać wyboczenia kadłuba z laminatu QI. 
Tkr = 1162,48 kN; δ = 4,2 mm  

Model III

Postać wyboczenia struktury przekładkowej. 
Tkr = 1164,46 kN;  δ = 2,136 mm  

Model IV

Analiza nieliniowa – imperfekcje
Odstępstwa od stanu idealnego konstrukcji zwane są imperfekcjami. W modelach została
wprowadzona imperfekcja lokalna polegająca na lokalnej zmianie powierzchni środkowej.
Przeprowadzono warianty analizy nieliniowej modeli z imperfekcją lokalną oraz bez imperfekcji.
Wymuszenie realizowane na dwa sposoby – za pomocą siły oraz przemieszczenia.

Mapy naprężeń zredukowanych dla 4 modeli z uwzględnieniem 
lokalnej imperfekcji, wymuszenie realizowane za pomocą siły

Rm = 1050 MPa
Model I

Rm = 1050 MPa
Model II

Mapa naprężeń zredukowanych HMH
w momencie utraty stateczności, σmax = 1030 MPa

Mapa naprężeń zredukowanych HMH
w momencie utraty stateczności, σmax = 893 MPa

Rm = 150 MPa Rm = 1050 MPa

Model III Model IV

Mapa naprężeń osiowych (wartość bezwzględna)
w momencie utraty stateczności, σmax = 147 MPa

Mapa naprężeń zredukowanych HMH
w momencie utraty stateczności, σmax = 818 MPa

MODEL I MODEL II MODEL III MODEL IV

Analiza liniowa stateczności

Bez imperfekcji 0,843 1 0,771 0,698

Analiza nieliniowa – wymuszenie siłą

Bez imperfekcji 0,719 1 0,795 0,613

Z imperfekcją 0,742 1 0,808 0,697

Analiza nieliniowa – wymuszenie przemieszczeniem

Bez imperfekcji 0,751 1 0,808 0,612

Z imperfekcją 0,756 1 0,810 0,695

Współczynniki masowej efektywności konstrukcji uzyskane w analizach


