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Sammanfattning 
 
I det här examensarbetet har diagnosmetoder för en av Siemens ångreglerventiler tagits fram. 
Arbetet har pågått i 10 veckor på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång på 
servicedivisionens teknikavdelning, kontoret för mekaniska kringsystem till ångturbiner. 
Siemens Industrial Turbomachinery AB säjer, tillverkar, levererar och underhåller ång- och 
gasturbinanläggningar.  
 
Målet har varit att ta fram diagnosmetoder som övervakar reglerventilens hälsa. På så vis ska 
man veta när det är dags att göra underhåll. Med dessa diagnosmetoder ska man försöka 
undvika påtvingade stopp men också minska mängden förebyggande underhåll som idag görs 
på reglerventilerna.  
 
Arbetet är avgränsat till en av Siemens reglerventiler inklusive servomotor. I rapporten 
beskrivs det vad den har för funktion samt vilka komponenter som ingår i 
ventilkonstruktionen.  
Det beskrivs vilka fel som kan uppstå med ventilen samt hur man ska övervaka ventilen för 
att hitta potentiella fel innan de utvecklas till funktionella fel.  
 
Olika mätutrustningar som kan detektera potentiella fel presenteras och det ges en kort 
beskrivning hur de fungerar.  
 
Intervjuer har utförts på Siemens. Personal på Linköpings Universitet och företag som 
levererar mätutrustning har också intervjuats.  
Ett besök på Idbäcksverket i Nyköping har genomförts i samband med en vibrationsmätning 
på ventilen.  
Ett annat hjälpmedel som har varit tillgängligt är en FMECA som bland annat beskriver vilka 
fel som kan uppstå på ventilen samt vad som orsakar dem. Fakta har även inhämtats från 
böcker och Internet.  
 
Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer om vad man kan göra för att övervaka 
ventilens hälsa och förslag på utrustning för att förhindra funktionella fel. Det är meningen att 
utrustningen i framtiden skall minska behovet av förebyggande underhåll samt eliminera 
behovet av avhjälpande underhåll.  
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Abstract 
 
In this bachelor thesis, diagnostic methods for one of Siemens stem inlet control valves have 
been developed. The work has taken place during ten weeks at Siemens Industrial 
Turbomachinery AB in Finspång. The company produce steam- and gas turbines and also 
provides service and maintenance.  
 
The purpose with this project has been to develop diagnostic methods that oversee the health 
of the control valves. By using the developed methods you will know when it’s time for 
maintenance. With these diagnostic methods it’s possible to some degree leave the 
predetermined maintenance that Siemens uses today on their control valves.  
 
The project has been limited to involve just one of Siemens control valves. The report 
describes the control valve’s function and the components included in the valve structure. It 
describes the problems that can occur with the valve and what could be done monitoring it to 
detect potential failures before they develop into functional failures. 
 
A short description of different measuring equipment and how they work is also included.  
 
Interviews have been conducted at Siemens, at Linköpings University and also with 
companies that delivers measuring devises. A visit to follow a vibration measurement of a 
control valve at Idbäcksverket in Nyköping has also taken place. Another tool that has been 
used in this work is an FMECA that describes errors that may occur with the control valve 
and what caused them. Books and the internet have also provided necessary facts.  
 
This report presents some recommendations on what to do to monitor health of the control 
valve and equipment to prevent functional failures. The intention with the report has been to 
show that the equipment presented here can be used in the future to avoid unnecessary 
preventive maintenance and eliminate the use of corrective maintenance.  
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Viktiga ord och förkortningar 

Förkortningar 
 
CBM: Condition based maintenance, Konditionsbaserat underhåll 
SIT: Siemens Industrial Turbomachinery AB 
CV: Control valve, Reglerventil 
ESV: Emergency stop valve, Snabbstängningsventil 
OV: Overload valve, överlastventil 
MTBF: Meantime between failures 
MTTF: Meantime to failure 
FMECA: Failure mode, effects, and criticality analysis 
RMS: Root mean square 
NDT: Nondestructive testing 
MO: Major Overhaul, Stor revision 
LI: Limited Inspection, Liten inspektion 
SI: Safety Inspection, Säkerhetsinspektion 
RPN: Risk priority number 
EOH: Equivalent operating hours 
FPA: Focal plane array 
 

Förklaring av ord i rapporten 
 
Slagprov: Man kör ventilen hela vägen ned och sedan upp 
Delslagprov: Man kör ventilen en liten bit ned och sedan upp 
Online: Turbinen i drift 
Offline: Turbinen ur drift 
Downtime: Tid som turbinen är offline 
Turbintripp: Snabbavstängning av turbinen pga fel 
Kund: Företag som köpt turbin från Siemens 
Potentiellt fel: Fel som inte påverkar maskinens funktion 
Funktionellt fel: Fel som påverkar maskinens funktion 
Site: Anläggning där Siemens har en turbin 
Redundans: Backup i form av flera komponenter med samma funktion 
Logga: Samla data  
Siemens: Siemens Industrial Turbomachinery AB 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens ångturbinkraftverk är avancerade konstruktioner som har stora krav på tillgänglighet 
och tillförlitlighet. För att hålla en hög tillgänglighet och tillförlitlighet på kraftverket så måste 
underhåll göras. Underhåll där turbinen måste stannas innebär ett bortfall av inkomst för 
kraftverket. Man vill därför stanna turbinen så sällan och så kort tid som möjligt. Man vill 
därför planera in underhåll där man måste stoppa turbinen så tidigt som möjligt för att kunna 
effektivisera underhållsprocessen.  
 
En trend som har växt starkt på senare år är konditionsbaserat underhåll. Det innebär att man 
vet hälsan på komponenterna och på så vis kan planera in underhåll i god tid. Man kommer 
också ifrån plötsliga driftstopp på anläggningen för att någon komponent fallerat eftersom 
man har sett en längre tid att komponenten mått dåligt. Med detta kan man komma ifrån det 
förebyggande underhåll där man kanske stannar turbinen för att göra underhåll på en 
komponent som eventuellt är i funktionsdugligt skick.  
 
Detta examensarbete inriktar sig på en ventil som reglerar ångflödet till turbinen. Ventilen är 
en kritisk komponent på det viset att den kan fallera på så sätt att turbinen måste stängas av. 
Därför vill man veta så mycket som möjligt om vilken hälsa ventilen har. Om man i god tid 
upptäcker ett potentiellt fel på ventilen kan man eventuellt åtgärda felet under drift eller 
planera in underhåll under en kommande revision eller inspektion.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att hjälpa Siemens gå från förebyggande/avhjälpande 
underhåll till konditionsbaserat underhåll på en av deras ventiler som reglerar ångflödet till 
turbinen. Examensarbetets första del går ut på att analysera vad som kan fallera på ventilen. 
Det ska göras med hjälp av en FMECA och expertis från Siemens service avdelning.  
Examensarbetet ska också beskriva hur ventilen ska övervakas för att man ska kunna få 
information om dess hälsa.  
Diagnossystemet skall upptäcka ett potentiellt fel med ventilen innan det har utvecklats till ett 
fel som allvarligt påverkar reglerventilens funktion. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Arbetet är inriktat på en speciell typ av ventil. Det är en reglerventil med benämningen CV80. 
Därför kommer alla diagnosmetoder vara riktade till just denna ventil även om många av 
metoderna kommer att användas till andra reglerventiler.  
Detta arbete innefattar inte hur informationen från instrument och givare sammanställs. 
Rapporten kommer endast att beskriva vad som behöver mätas och förslag på hur det ska 
göras. Ingen programvara har skapats för att ta hand om informationen från givarna. På grund 
av den begränsade tiden har inga praktiska tester genomförts.  



 14 

1.4 Målsättning 
 
Målet med detta examensarbete är att komma fram till diagnosmetoder som ska kunna 
upptäcka potentiella fel innan de utvecklas till funktionella fel.  
 

1.5 Felkällor 
 
De största felkällorna i arbetet ligger i att mycket av informationen som rapporten grundas på 
kommer från källor som inte är helt opartiska.  
Inga praktiska tester har utförts och därför kan man inte vara säker på att den 
diagnosutrustning som tagits fram kommer att fungera.  
 

1.6 Uppbyggnad av rapport samt läshänvisningar 
 
Här beskrivs vad de olika delarna av rapporten innehåller så man kan välja att läsa det man är 
intresserad av. Siemensanställda kan börja läsa på kapitel fyra. En person utanför Siemens 
med medelmåttig kunskap om turbiner och mätmetoder bör läsa hela rapporten.  
 

Kapitel 1: Inledning 
 
Här beskrivs kortfattat syftet med rapporten samt vilka avgränsningar som har gjorts.  
 

Kapitel 2: Företagshistoria 
 
Här tas upp vad Siemens Industrial Turbomachinery AB gör och det berättas lite om 
företagets historia.  
 

Kapitel 3: Beskrivning av ångturbin 
 
Här tas ganska kortfattat upp hur en ångturbin fungerar. Det berättas även vilka 
användningsområden som finns för ångturbinen samt dess viktigaste komponenter 
 

Kapitel 4: Beskrivning av reglerventil 
 
I detta kapitel så går jag igenom syftet med reglerventilen. Jag berättar vilka komponenter 
som den består av.  
I detta kapitel går jag även igenom vilka fel som kan uppstå på ventilen och vilka 
konsekvenser felen får.  
Jag presenterar även vad för underhåll som utförs av Siemens i dagens läge.  



 15 

Kapitel 5: Underleverantörers diagnosutrustningar  
 
Jag berättar om vad andra företag som arbetar med ventildiagnostik undersöker.  
 

Kapitel 6: Metod 
 
Här står det hur arbetet är upplagt. Det beskrivs var fakta kommer ifrån. Efter att man har läst 
detta kapitel så ska man förstå hur arbetet har gått till, vilket tidsperspektiv som var uppsatta 
samt om det fanns några avvikelser från den ursprungliga planen.  
 

Kapitel 7: Referensram 
 
I detta kapitel tas upp information från böcker och Internet som har använts för att genomföra 
detta arbete.  
Det beskrivs vilka underhållsmetoder som finns. Sedan tas det upp fakta om olika instrument 
som kan behövas för att göra diagnostik på reglerventilen. Det tas även upp lite fakta om de 
urvalsmetoder som använts i arbetet.  
 

Kapitel 8: Resultat och rekommendationer 
 
Här radas det upp problem efter problem med beskrivningar på hur man ska upptäcka felande 
komponenter i så pass god tid att det inte allvarligt påverkar ventilens funktion. Varje 
problemstycke har sin egen slutsats. Beroende på vilket fel som undersöks så kan det även 
finnas monteringsanvisningar för utrustningen som ska upptäcka felet.  
 

Kapitel 9: Fortsättning på arbetet 
 
Här berättas vad som bör ske härnäst för att arbetet med att gå över till konditionsbaserat 
underhåll på reglerventilen skall fortsätta.  
 

Kapitel 10: Koncentrat av rapportens diagnostikmeto der 
 
Här berättas kortfattat vilka metoder som tagits fram och hur man bör utveckla dem.  
 

Kapitel 11: Avslutande diskussion 
 
Här gör jag en avslutande diskussion och berättar vad jag har kommit fram till under arbetet. 
Jag berättar också hur jag tycker att rapporten skall användas.  
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2 Företagspresentation 
 
Siemens Industrial Turbomachinery AB har huvuddelen av sin verksamhet i Finspång och 
säljer och servar ång- och gasturbiner samt även kompletta kraftverk. Företaget har 2400 
anställda i Finspång samt cirka 120 i Trollhättan (2009). Man har tillverkat turbiner sedan 
1913 och har i dagens läge levererat 8300 turbiner (2009).  

 
 
 
Företaget hette från början STAL och det grundades av bröderna Ljungström. Brödernas 
första turbin var den så kallade Ljungströmsturbinen.   
Många världsrekord sattes bland annat 1932 då man hade en verkningsgrad på 90,3 % och ett 
nytt sattes 1949 då man hade en uteffekt på 65 MW.  
 
På 40-talet utvecklade man Sveriges första jetmotor. Den var menad för det svenska 
flygvapnet men man förlorade kontraktet och den gjordes då om till en gasturbin för 
stationära applikationer. Man satte återigen rekord 1959 för gasturbiner med en uteffekt på 40 
MW. 
På 50-talet gick STAL ihop med en annan svensk turbintillverkare som hette AB de Laval 
Ångturbiner. Efter hopslagningen fick de namnet STAL-LAVAL Turbin AB.  
 
Efter detta har bolaget haft många namn och 2003 köpte Siemens företaget och kort därefter 
(2004) fick företaget sitt nuvarande namn Siemens Industrial Turbomachinery AB.  

 Figur 1: Ljungströmsturbin [1] 
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Nuförtiden är företaget väldigt involverat i byggnationer av solkraftverk då de levererar 
ångturbinerna till solkraftverk till bland annat Spanien och USA. Dessa är mycket 
miljövänliga då de inte har några koldioxidutsläpp över huvud taget.  
[2] 
 

 Figur 2: Ivanpah Solar Complex med ångturbin från SIT [3]  
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3 Beskrivning av ångturbin 
 
Ångturbiner tillför medel för att konvertera mättad eller överhettad ånga från en ångpanna till 
kinetisk energi. På grund av detta så använder man ångturbiner till många applikationer. De 
används för el-generering, pappersindustri, fjärrvärme med mera. Även om det finns stora 
skillnader i storlek, applikation, ångdata, design och komplexitet så fungerar alla enligt 
samma princip. Dom har samma funktion och använder sig av liknande kringsystem. 
Eftersom de finns till så många applikationer så varierar de mycket i storlek. I Finspång har 
det tillverkats två olika konstruktioner av ångturbiner. Dessa är axialturbin och radialturbin. 
Skillnaden mellan de båda ligger i hur ångan leds genom turbinen. Det är så att i en 
axialturbin strömmar ångan igenom turbinen axiellt och i en radialturbin strömmar ångan 
radiellt.  
Turbinen roterar genom att ånga riktas mot vinklade blad. Man har flera steg med turbinblad 
för att få ut så mycket effekt från ångan som möjligt. I och med att ångan expanderar efter 
varje turbinsteg så är bladen större och större för varje steg. 

 
 
 
Tillförsel av ånga till turbinen sker av säkerhetsskäl via minst två seriekopplade ventiler: 
En snabbstängningsventil vars enda uppgift är att stänga ångtillförseln då behov föreligger 
och en eller flera parallellkopplade reglerventiler som noggrant reglerar ångflödet till 
turbinen. Om ventilerna stänges så stannar turbinen eftersom ingen ånga tillförs.  
När det finns behov av att snabbt stänga av ångtillförseln till turbinen, tillexempel då 
lagersmörjningen fallerar, eller då risk för övervarvning föreligger snabbstänger alla 
inloppsventiler.  
Snabbstängningsventilen är alltså alltid öppen under drift. För att kolla så att den inte har 
fastnat så gör man under drift då och då delslagsprov. Det innebär att man släpper ned 
ventilen en liten bit och sedan lyfter den igen för att säkerställa dens funktion.  
Vissa ångturbiner har även en överlastreglerventil vars uppgift är att förse ångturbinen med 
extra ånga vid behov.  

 Figur 3: Axialturbin från Siemens [2] 
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Ångan kan ha en temperatur på upp till 585 ○C och tryck på upp till 165 bar vid ventilerna.  
[2] 

ESV CV OV 

Figur 4:  Inloppsventil med snabbstängningsventil (ESV), 
reglerventil (CV) och överlastventil (OV) [2] 
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4 Beskrivning av Siemens regerventil (CV80) och und erhåll 
 

4.1 Funktion 
 
Reglerventilens huvuduppgift är att noggrant reglera ångtillförseln till turbinen. Det kan 
finnas antingen en eller flera parallellkopplade reglerventiler efter en gemensam 
snabbstängningsventil. Det finns flera olika typer av reglerventiler men den vanligaste 
konstruktionen är en sätesventil (eng ”poppet valve”). En sätesventil fungerar på det sättet att 
du har en kägla som rör sig mot ett säte och därmed reglerar avståndet mellan säte och kägla. 
Ångan ska ta sig emellan detta utrymme. På så vis så regleras mängden ånga som kan ta sig 
igenom ventilen. Käglan kan maximalt förflytta sig 90 millimeter från sätet vilket då är det 
maximala ventilslaget. Vid fullt öppen ventil är tryckfallet maximalt 1,5 %.  
Reglerventilen använder en servomotor för att öppna och stänga ventilen. Servomotorn är en 
enkelverkande hydraulcylinder med fjäderretur vars huvudkomponenter är en cylinder samt 
kolv med tillhörande kolvstång och ett fjäderpaket.  
Öppnandet av reglerventilen görs genom att man pumpar in olja under kolven i servomotorn 
som övervinner fjäderkraften samt ångkraften och på så vis lyfter ventilen.  
Kraften för att stänga ventilen fås av fjäderpaketet.  
 
Vid start av turbinen ökas varvtalet kontrollerat av reglerventilen tills driftsvarvtal uppnås. 
Efter infasning mot elnätet är det istället uteffekten som varieras med reglerventilen. Det finns 
också andra reglerformer där man söker hålla tillexempel konstant inlopps eller utloppstryck. 
 
Ventilen har en inbyggd funktion för snabbstängning. Snabbstängningen aktiveras av antingen 
den påbyggda magnetventilen eller säkerhetsblocket.  
När snabbstängningsfunktionen aktiveras av magnetventilen så beror det på att det har skett 
en större lastminskning på turbinen och man då måste minska ångflödet drastiskt för att inte 
orsaka övervarvning. Vid detta scenario så öppnar man ventilen direkt igen efter stängning för 
att ge det ångflöde som krävs för att hålla turbinen igång.  
När ventilen snabbstänger med hjälp av säkerhetsblocket så är det på grund av man har fått 
något problem med turbinen. Det kan vara på grund av att den övervarvar, har tappat oljetryck 
eller har för mycket vibrationer. Man kallar detta scenario turbintripp. Vid detta scenario 
öppnas inte reglerventilen förrän man har återställt magnetventilerna i säkerhetsblocket.  
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4.1.1 Krafter 
 
Huvudkrafter 
Huvudkrafter är de krafter som dimensionerar ventilkonstruktionen.  
Det finns två stycken huvudkrafter som påverkar ventilen. Den första är fjäderkraften som vill 
få ventilen att stänga. Anledningen till att man har konstruerat det så är att ifall man får 
problem med hydraultrycket så ska ventilen stänga.  
Den andra kraften är lyftkraften från hydrauloljan som pressar upp kolven. Denna kraft är 
självklart större än fjäderkraften eftersom det inte skulle gå att öppna ventilen annars.  
Bikrafter 
Bikrafter är krafter som man får på köpet vare sig man vill eller inte.  
Den första bikraften är ångkraften. Det är den kraft som påverkar ventilkäglan. Beroende på 
ventilens läge så vill ångkraften antingen öppna eller stänga ventilen. När ventilen är nära helt 
stängt läge på pressar ångan på käglans ovansida och på så vis skapas en stängande kraft. När 
ventilen är nästan helt öppen så pressar ångan på käglans undersida och på så vis skapar en 
öppnande kraft på ventilen. 
Efter detta så har vi friktionskrafterna. Dom är alltid motriktade rörelseriktningen. Dom är 
störst i packboxen på reglerventilen men uppkommer överallt där man har två ytor som rör sig 
mot varandra.  
Den sista bikraften är tyngdkraften. Den är ganska obetydlig i detta sammanhang men den 
finns där.  
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4.2 Ventilkomponenter 
 

 

4.2.1 Positionsgivare 
 
Positionsgivaren ger återföringssignal till styrsystemet om hur mycket ventilen är öppen. Den 
ger en utsignal på mellan 4 mA och 20 mA beroende på ventilens position. Ju lägre utsignal 
det är desto mer öppen är ventilen. Man använder inte hela positionsgivarens mätområde 
eftersom det maximala ventilslaget endast är 90 millimeter och givaren har ett mätområde på 
150 millimeter. Därför ligger utsignalen från positionsgivaren inom ett bestämt område 
mellan 4 mA och 20 mA.  
 

Figur 5: Ritning av ventil [2] 
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4.2.2 Ventilstativ 

 
 
 
Ventilstativet är det som håller servomotorn på plats. Det tar upp krafterna som uppstår när 
fjädrarna pressar ventilkäglan mot dens säte. På stativet monterar man även ett galler som kan 
ses på bilden ovan. Det är där för att man inte ska kunna klämma sig.  

4.2.3 Värmesköld 

 
 

Figur 6: Ventilstativ [2] 

 Figur 7: Värmesköld [2] 
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Genom ventilen strömmar mycket het ånga. Den kan nå temperaturer på upp till 585 ○C. 
Komponenter som är i direktkontakt med ångan är givetvis konstruerade för att klara av 
värmen. Servomotorn och fjädern är dock känsliga för höga temperaturer. För att minska 
temperaturen där har man satt in en bricka som avleder värmestrålningen. Detta är den så 
kallade värmeskölden.  
 

4.2.4 Kopplingen 

 
 
 
Kopplingen är den komponent som sammanbinder servomotorns kolvstång med 
ventilspindeln. Spindeln och kolvstången är gängade i sina ändar. Kopplingen är tvådelad 
med gängor på insidan, klämmes fast mot spindeln och kolvstången med ett skruvförband och 
på så vis låser fast dem. Man har även en liten bricka emellan kolvstång och spindel, så även 
ifall kopplingen havererar så skall den ha möjlighet att stänga ventilen.  
 

4.2.5 Glanden 
 
Glandens uppgift är att pressa packboxen och bussningen på plats. Det gör den genom att man 
drar glandmuttrarna. Då förflyttar man glandens position i förhållande till locket. Krafterna 
som skapas tas upp i packboxen och bussningen och dessa hålls då på plats och tätar. För att 
se till att man har rätt förspänningskraft så drar man glandmuttrarna till fjäderpaketet är 
hoptryckt till en viss höjd.  
 

4.2.6 Packboxen 
 
Packboxens huvuduppgift är att täta mellan ångan och atmosfären. Den har även i uppgift att 
lagra ventilspindeln i locket. Packboxen består av tre stycken grafitringar som utgör själva 
tätningen och lagringen. Dessutom ingår två stycken grafitflätor på vardera sida om 

 Figur 8: Kopplingshalvor [2] 
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packningsringarna. Dessa har som uppgift att samla upp smuts så det inte kommer i kontakt 
med grafitringarna.  
 

4.2.7 Bussningen 
 
Bussningen agerar distans mellan locket och packboxen. I dagens läge finns det två 
konfigurationer av bussningen. En helt solid grafit bussning och en som består av ett antal 
grafitflätor liknande dom som sitter tillsammans med packboxen.  
 

4.2.8 Ventilspindel 
 
Ventilspindeln är den massiva runda stången som sitter mitt i ventilkonstruktionen. Den är 
gjord av varmhållfast, martensitisk rostfritt stål. Ventilspindel och ventilkägla är gjorda i ett 
stycke. Ventilkäglan är den enhet som tätar mot ventilsätet och på så vis reglerar ångflödet.  

4.2.9 Ventilsäte 
 
Ventilsäte är den ytan som käglan tätar emot. Ventilsätet pressar man ner i ventilhuset och 
låser fast med fyra stycken radiella låspinnar.  
 

4.2.10 Locket 
 
Locket är det man monterar ventilspindeln i. Locket tar även upp utrymmet mellan 
ventilspindeln och ventilhuset. Det är i locket man monterar bussning, och packbox. Locket 
hålls på plats i ventilhuset med en fyrdelad ring och tätas med en stålmantlad grafitring.  
 

4.2.11 Ventilhus 

 
 
 
Detta är det gjutna hus som man monterar ventilen i. Det är genom ventilhuset som all ånga 
strömmar. Utanpå ventilhuset monterar man ett tjockt lager isolering för att få så lite 
värmeförluster som möjligt.  

 Figur 9: Grå isoleringsmatta täcker ventilhuset [2] 
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4.3 Servomotorns komponenter 

 
 Figur 10: Ritning servomotor [2] 
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4.3.1 Servoventilen 

 
 
Servomotorn matas med hydraulolja genom servoventilen. Den leder in olja till trycksidan av 
servomotorn, som då pressar upp kolven i cylindern vilket i sin tur lyfter ventilkäglan från sitt 
säte. När rätt ventilläge nåtts så minskar servoventilen inflödet och ventilen hålls kvar i ett 
bestämt läge. Man använder endast tre av ingångarna till servoventilen. Dessa är P som är 
matningen av olja, A som går till servomotorns trycksida, samt T som är returen till tank.  
Servoventilen får genom turbinens styrsystem information om hur mycket den ska styra ut.  

Figur 11: Ritning Servomotor [2] 

Figur 12: Genomskärning 
Servoventil [2] 
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4.3.2 Magnetventilen 

 
 
 
Inbyggt i servomotorn finns ett system som ska snabbstänga ventilen vid behov. Oljan matas 
in genom en magnetventil. Detta tryck håller två dräneringspluggar (snabbstängningspluggar) 
på sin plats. Magnetventilen används bara i de fall då man vill fortsätta köra turbinen. Om 
styrsystemet detekterar en snabb varvtalsökning, eller om varvtalet överstiger en viss nivå ges 
en kort puls till magnetventilen som tillfälligt öppnar snabbstängningspluggarna, varvid 
ventilen stänger helt. När varvtalet vänder ner så återkopplas servoventilen av styrsystemet för 
att nå det önskade, mycket mindre slaget. Magnetventilen finns bara för att servoventilen inte 
klarar att reglera bort hydrauloljan tillräckligt snabbt vid stora lastminskningar. 
Dräneringspluggarna sitter anslutna till trycksidan på cylindern. När detta sker så öppnas 
dräneringspluggarna och oljan forsar från ena sidan till den andra och fjäderkraften gör att 
ventilen stänger mycket snabbt.  
I en nödsituation tillexempel allt för högt varvtal eller lågt oljetryck dräneras istället hela 
hydrauloljetrycket och både regler och snabbstängningsventil stänger på samma sätt. Detta 
styrs av säkerhetsblocket.  

Figur 13:  Servoventil [2] 

Figur 14: Magnetventil [2] 
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4.3.3 Fjäderpaketet 

 
 
 
Reglerventilens fjäderpaket består av flera tallriksfjädrar. Det sitter 29 stycken seriekopplade 
tallriksfjädrar monterade på servomotorn. Dom komprimeras längs kolvstången mellan 
servomotorn och stoppmuttern tills rätt fjäderkraft uppnås. Fjäderkraften ökar alltså då 
ventilen öppnar. Dessa fjädrar är förspända till 50000 Newton. Kraven på fjädrarna är att de 
skall klara minst 10000 fulla belastningscykler. Dessa undersöks vid varje MO som är var 6 
år.  
 

4.4 Övrigt 
 

4.4.1 Säkerhetsblock 
 
Säkerhetsblocket är monterat på hydraulaggregatet som försörjer alla hydrauliskt styrda 
ventiler på turbinen. Säkerhetsblocket som även kallas tripventilblock, består av tre 
hydrauliskt styrda ventiler. Ventilernas läge påverkas av varsin vilostömskopplad 
magnetventil. När problem med turbinen uppstår, som till exempel bortfall av oljetryck till 
turbinlagren så måste turbinen stannas snabbt. Då släpper man spänningen till 
magnetventilerna så att matningen av hydraulolja till servomotorerna blockeras. Samtidigt 
dräneras tryckledningen via trippventilblocket vilket gör att regler och 
snabbstängningsventilerna snabbstänger. Säkerhetsblocket fungerar så att två av de tre 
magnetventilerna måsta tappa spänning för att matningen skall blockeras och trycket dräneras. 
Detta är en tillförlitlighetshöjande åtgärd för att det inte skall ske en turbintripp ifall en 
magnetventil havererar.  
Vid bortfall av spänning till en magnetventil eller om den av någon annan anledning skulle 
skifta läge under drift, så indikeras detta av en tryckvakt. Tryckvakten är till för att man ska 
kunna göra prov på säkerhetsblocket genom att stänga en magnetventil i taget för att 
säkerställa rörligheten hos dem.  

 Figur 15: Fjäderpaket [2] 
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4.4.2 Hydraulolja 
 
Oljan som används till ventilerna är vanligen en mineralolja. Som alternativ hydraulvätska vid 
krav på ökad brandsäkerhet används en fosfatesterbaserad vätska. Systemet har en separat 
oljetank. Oljan har en driftstemperatur på cirka 40 till 50 ○C. Denna temperatur hålls med 
hjälp av oljekylare och oljevärmare. Äldre turbiner kan ha ett hydraulsystem utan oljekylare 
och då kan oljetemperaturen variera mer.  
Oljetrycket i moderna system är på antingen 100 eller 140 bar. Flödet till servomotorn 
varierar från en liter per minut upp mot 70 liter per minut. Densiteten på oljan är runt 880 
kg/m3. 
 

4.4.3 Styrsystemet 
 
Reglerventilens styrsystem består av flera regulatorer som ser till att ventilen är i rätt läge i 
förhållande till den önskade uteffekten eller ångtrycket 
Turbinen ger ut en effekt, som i detta fall är ärvärdet för effekten. Börvärdet för effekten är 
den effekt som operatören önskar. Börvärdet och ärvärdet för effekten matas in i en PI-
regulator. Där jämförs de och ut från regulatorn får man ett värde på ångflödet som önskas. 
Detta värde skickas vidare till en funktionsgenerator som räknar om signalen från önskat 
ångflöde till önskat ventilläge. Detta är då börvärdet för ventilläget.  
Ärvärdet för ventilläget får man direkt från reglerventilens positionsgivare.  
Dessa signaler jämförs i en P-regulator. Ur P-regulatorn ges en signal till den 
elektrohydrauliska omvandlaren (servoventilen) om den ska öppna, stänga eller behålla sin 
position för att ärvärdet och börvärdet ska vara samma. Signalområdet för servoventilern är -
20mA till + 20mA. Vid bortfall av styrsignal (0mA) stänger ventilen långsamt.  
När ventilen ska hålla sin bestämda position skickas en signal på 4 mA till servoventilen. 
Skall den öppna så ökar man signalen och när den ska stänga så minskar man signalen.  
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4.5 Problembeskrivning av huvudreglerventil 
 
Man ska notera att det är ytterst sällan det uppkommer fel på reglerventilen. När det 
står att ett fel är ofta återkommande så är det i relation till de andra felen för 
reglerventilen.  
 
Det kan uppkomma fler problem än de som tas upp här. De problem som har tagit upp är de 
som anses relevanta på det viset att de uppkommer med viss regelbundenhet samt att de är 
tillräckligt allvarliga för att orsaka reglerproblem för ventilen.  
 

4.5.1 Läckage på grund av dålig packbox 
 
Ett av de största och mest återkommande problemen med reglerventilen är att packboxen blir 
otät. Det blir den av skadliga vibrationer som kan uppstå i ventilspindeln. Konsekvensen av 
en otät packbox blir att överhettad ånga tar sig ut mellan ventilspindeln och packboxen. 
Denna ånga kan sedan ganska obehindrat ta sig ut mot andra delar av reglerventilen. 

 
 
 
Det är ett allvarligt problem då ångan har hög temperatur och högt tryck vilket gör att det 
finns risk för personskador. Det kan bli personskador om man gör någon typ av underhåll 
under drift och inte märker att det läcker ånga. Man kan då få allvarliga brännskador av 
ångan. Dessutom skadas fjädrar och servomotor av den varma ångan. Fjädrarna kan bli platta 
när de utsätts för belastningar under en hög temperatur. Servomotorn tar skada på grund av att 
packningar och tätningar inte klarar av höga temperaturer.  
Normalt sett när en packbox blir sliten så byter man ut den men upptäcker man ångläckaget 
tidigt så kan det räcka med att spänna glandmuttrarna. Vid långvarigt ångläckage så skadas 
grafitringarna så mycket att utbyte av dem är oundvikligt. Vid byte av packbox måste man 
stanna turbinen. Eftersom ventilen konstant genomströmmas av ånga med en temperatur på 
drygt 500 grader och det är en stor massa som skall kylas ner, så måste den svalna i minst 24 
timmar innan man kan börja med bytet av packboxen. Detta är självklart mycket dyrt för 
företaget som driver turbinen. Man förstår då varför man vill upptäcka ångläckaget i ett tidigt 

Figur 16: Ångläckagets väg 
representeras av pilarna (röda) [2]  
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skede så att man slipper bytet av packboxen samt skadorna på fjädrar och övriga 
komponenter.  

4.5.2 Vibrationer på grund av ångflöden genom regle rventilen 
 
Det kanske största problemet med reglerventilen är att det ibland uppstår vibrationer i 
ventilkäglan på vissa anläggningar. Vibrationerna uppkommer mestadels vid låga ångflöden. 
När det är låga ångflöden bildas det också en stor tryckdifferens mellan inloppssidan och 
utloppssidan på ventilen. Dessa vibrationer förstärks om glandmuttrarna inte är dragna. 
Vibrationerna förstärks även om flödespulsationerna på något sätt sammanfaller med 
ventilspindelns egenfrekvenser.  
Det vanligaste scenariot där man har låga ångflöden är vid uppstart av ångturbinen.  
Vid stor tryckdifferens över ventilen, skapas flöden som benämns ”core flow”. Vid ”core 
flow” så pulserar ångan tillbaka mot käglan och vibrationer skapas.  
Det är inte enbart vid uppstart som ”core flow” kan uppstå. Det har hänt att detta flöde har 
inträffat även vid normal drift och då är det extra ofördelaktigt då vibrationerna pågår under 
en längre tid. Det inträffar oftast när man kör turbinen med låg last. Konsekvenserna av 
vibrationerna är som nämnt ovan att packboxen kan skadas. Det allvarligaste felet som kan 
inträffa är att ventilspindeln havererar. Den kan haverera på så vis att den går av på grund av 
utmattningsbrott. Flera komponenter på ventilkonstruktionen är känsliga för vibrationer. 
Fjädrarna utmattas och sprickor bildas i dem, vilket kan leda till haveri då fjädrarna behövs 
för att kunna stänga ventilen ordentligt. Värmeskölden kan vibrera loss. Positionsgivarens 
elektronik kan skadas av vibrationer och vid ett haveri så förloras signalen från givaren i de 
flesta fall vilket gör att styrsystemet tror att den är öppen för mycket och då stänger vilket 
orsakar driftstopp.  
Listan kan göras lång med komponenter som skadas direkt eller indirekt av vibrationer. Det är 
därför väldigt viktigt att upptäcka dessa så tidigt som möjligt. I dagens läge så finns det inte så 
mycket att göra åt dessa vibrationer förutom att dra åt glandmuttrarna. Man kan även ändra 
turbinlasten och därmed ändra flödet.  
Den typ av flöde man önskar kallar man ”annular flow” och denna typ av flöde är det genom 
ventilen i de flesta fall.  
Erfarenheter från vibrationstester har visat att vibrationshastigheten inte bör överstiga 20 
mm/s (RMS). Ligger vibrationshastigheten under denna nivå så påverkas inte ventilen av 
vibrationerna. RMS kan lättast förklaras av att det är en medelvärdesbildning av 
vibrationerna. Vibrationerna är oftast inte i verkligheten en jämn sinussignal utan det finns 
många så kallade ”peaks” som man då avlägsnar från mätningen.  
 

4.5.3 Externt oljeläckage 
 
Det har hänt att det har blivit ett externt oljeläckage på servomotorn. Med externt oljeläckage 
menas att oljan tar sig ut från servomotorn till atmosfären. Det kan den göra genom dåliga 
tätningar och o-ringar. Om hydraulolja läcker ut och rinner ned på de varma delarna på 
ventilen kan oljan fatta eld vilket kan orsaka stora skador.  
Orsakerna till att tätningarna och o-ringarna går sönder kan vara många. De vanligaste är dock 
att revor och smuts skadar o-ringarna vilket gör att olja kan smita ut mellan komponenterna 
där o-ringen ska täta. En annan viktig orsak är felmontering där o-ringen har klämts ihop fel 
vilket kan leda till större läckage än vid vanlig förslitning. Det kan även vara så att 
komponenterna som ska täta mot varandra har någon defekt tätningsyta vilket gör att o-ringen 



 34 

inte kan täta mellan komponenterna. Eftersom det är så viktigt att o-ringarna är i bra skick så 
byts de ut vid varje MO.  
 

4.5.4 Internt oljeläckage 
 
Internt oljeläckage är när oljan läcker från trycksidan till retursidan inne i servomotorn. Det 
finns flera ställen där läckaget kan uppstå. Servoventilen har en normal förbrukning på cirka 
en liter per minut då ventilen inte manövreras. Dåliga packningar är den vanligaste orsaken. 
Packningarna blir dåliga om smuts kommer in i systemet och nöter på dem. Problemet är om 
läckflödet ökar. Om detta sker så kan det bli svårt att reglera servomotorn. Det kommer alltid 
gå att snabbstänga ventilen men om det är stora interna oljeläckage så kan det ta för lång tid 
för ventilen att öppna ordentligt. Vid riktigt stora läckage så kan det vara så att oljepumpen 
samt systemets ackumulator inte kan leverera tillräckligt med olja för att kunna öppna 
ventilen över huvud taget. Detta är dock ytterst sällsynt.  
Det är uppskattat till att ett totalt oljeläckage på två till tre liter per minut inklusive 
servoventilens förbrukning kan innebära att ventilen får reglerproblem.  

4.5.5 Ventilen fastnar 
 
Detta problem är väldigt sällsynt men det är ett mycket allvarligt problem. Som rubriken 
antyder så fastnar ventilen i något läge. Detta innebär att man inte kan köra turbinen som man 
vill.  
Orsakerna till att ventilen kan fastna är till exempel att man har dragit glandmuttrarna för hårt. 
Ventilen kan fastna om det kommer ned mycket smuts vid packboxen. Äldre ventiler med där 
bussningarna är av metall kan oxidbildning göra att ventilen kan fastna. Särskilt på de ventiler 
som hade läckångavledning för att då var spelet mellan bussning och spindel ännu mindre.  
Den mer tekniska beskrivningen till varför ventilen fastnar är att det blir så mycket friktion 
mellan spindeln och packbox alternativt bussning att fjäderkraften inte orkar övervinna 
friktionen (när ventilen skall stänga). Samma sak gäller när ventilen skall öppna bara det att 
trycket på oljan inne i servomotorn inte längre är tillräckligt för att övervinna friktionen.  
Man bör också uppmärksamma att ventilen inte fastnar helt plötsligt av friktionen utan 
friktionen ökar successivt. 
 

4.5.6 Servoventilen kärvar 
 
Servoventilen kontrollerar flödet av olja till servomotorn. Förstår man detta så kan man även 
förstå konsekvenserna av att den inte kan röra sig. Om servoventilen inte kan röra sig så kan 
man inte lyfta eller sänka ventilen på ett normalt sätt. Servoventilen fastnar inte direkt utan 
den ”kärvar” ett tag. Det innebär att den kan röra sig men den möter motstånd mot rörelsen 
vilket gör att ventilen inte kan regleras så bra som man önskar.  
Orsaken till att servoventilen kan börja kärva är att det kommer in smuts som sätter igen 
servoventilens filter samt kan att det kan byggas upp smutslager på servoventilens slid. När 
detta sker så brukar man byta ut servoventilen. Den är lätt att byta ut, men det kräver ett 
driftstopp.  
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4.5.7 Förslitning av fjäderpaketet 
 
Fjäderpaketet kan slitas på så sätt att de förlorar sin fjäderkraft. Eftersom ventilen är beroende 
av kraften från fjädrarna för att stänga så kan detta i hög grad påverka funktionen hos 
ventilen.  
En orsak är relaxation hos fjädrarna. Det innebär att med tiden så tappar de sin kraft. Då 
behöver fjädern pressas ihop mer för att skapa samma kraft.  
Andra problem som uppstår är att fjädrarna blir ocentrerade i förhållande till kolvstången och 
då går emot denna. Då skapas det friktion mellan kolvstång och fjädrar, vilket påverkar 
belastningen på fjädrarna. Detta fenomen är störst i fjädrarna närmast servomotorns 
hydrauldel. Om det finns ojämnheter på kolvstången såsom hack och oxidation ökar 
friktionen.  
När belastningen blir ojämn på fjäderpaketet kan det bli så att några få fjädrar får ta upp 
väldigt hög kraft. Fjädrarna är inte konstruerade för den belastning som uppstår då. Då kan det 
lokalt bildas väldigt höga spänningar i fjädern. Dom uppstår längst in på fjädern och när detta 
sker kan sprickbildning initieras. Åtgärdas inte detta kan det ske spricktillväxt och tillslut 
brott vilket är mycket allvarligt. Ett annat problem när belastningen är ojämn över fjädrarna är 
att det blir så att en fjäder komprimeras så mycket att den börjar deformeras plastiskt. Normalt 
deformeras fjädrarna endast elastiskt vilket innebär att de går tillbaka till sitt ursprungsläge 
när belastningen tas bort. Vid plastisk deformation så blir det en bestående deformation av 
fjädern. Det är då plantryckning sker vilket innebär att fjädern blir platt och därmed förlorar 
sin funktion.  
 

4.5.8 Förlorad signal från positionsgivaren 
 
Det har hänt att positionsgivaren (även kallad lägesgivaren) har gått sönder. Den vanligaste 
orsaken är att vibrationer har skakat sönder någon elektrisk komponent inuti givaren. 
Positionsgivarens elektronik är även känslig för höga temperaturer.  
Om positionsgivaren havererar så ger den vanligen inte ut någon signal till reglersystemet 
vilket gör att reglersystemet tror att ventilen är fullt öppen och då vill stänga ventilen. Den 
stryper ångflödet till turbinen.  
Positionsgivaren är förhållandevis lätt att byta ut. Man har inte någon tidsuppfattning om 
genomsnitts livslängd på givaren, eftersom felen kommer så slumpvis.  
 

4.5.9 Internt ångläckage 
 
Definitionen av detta är att man har ett internt ångläckage när ånga passerar förbi sätet trots 
att ventilen är stängd. Det som har hänt är då att smuts och annat som har förts med ångan har 
skadat ytorna där ventilkäglan tätar mot ventilsätet vid stängd ventil. I och med detta så tätar 
inte ventilkäglan runt om i ventilsätet. Det gör att ånga läcker igenom där skadan har skett. En 
annan risk som finns är att det kan finnas fel i materialet som man tillverkar ventilsätet av och 
att då värmen från ångan gör att sätet blir ovalt. Även i detta fall så får ventilkäglan svårt att 
täta mot ventilsätet.  
Ytterligare ett läckageställe är mellan ventilsätet och ventilhuset. Det sker om materialet där 
oxiderar och då bildar ett mellanrum där ångan kan leta sig ut.  
Om detta läckage är tillräckligt stort så kommer inte turbinen att stanna när man stänger 
ventilerna.  
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En ventil som varit i drift ska klara klassifikation fyra i läckage klassifikationerna som finns 
för reglerventiler. Detta innebär att läckage upp till 0,01 % av det fulla flödet är accepterat. En 
ny ventil ska uppfylla klass 5 enligt Fluidcontrols institute standard FCI 70-2-1998. 

4.5.10 Kärvande magnetventil 
 
Eftersom magnetventilen sköter snabbstängningen av reglerventilen vid snabba 
lastminskningar så är det en viktig komponent. Det som kan hända med denna ventil är att den 
kan kärva fast på grund av smuts och annat som kommer med oljan till den. Konsekvenserna 
av detta är att ventilen kan fastna. Det resulterar i att när en puls skickas till denna för att den 
skall ändra läge så gör den inte det utan den fortsätter att mata tryck till 
snabbstängningspluggarna och då kommer dessa inte att öppna vilket resulterar i turbintrip.  
 

4.6 Underhåll idag 
 
Det finns en kort generell beskrivning av vad man utför för underhåll och inspektioner på 
reglerventilen i bilaga 1. Nedan kan ses hur Siemens bestämmer vilket typ av underhåll som 
ska utföras samt vilka tillfällen de utförs på.  
 

4.6.1 Siemens underhållsprogram 
 
Siemens utför underhåll för att optimera tre parametrar. Dessa är: 

 
Tillförlitlighet 
Tillgänglighet 
Prestanda 
 
Dessa tre parametrar är viktiga för att få ut det mesta ur sin ångturbin. Med dessa värden 
optimerade så får man ut största möjliga avkastning.  
Siemens delar in sitt underhåll i avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Man 
försöker optimera sitt förebyggande underhåll. Det gör man genom att försöka justera 
underhållsintervallerna till rätt nivå där man inte gör för mycket underhåll och därmed får 
onödiga kostnader för turbinstillestånd och för höga materialkostnader.  
Det är farligt att göra för lite underhåll också för att då är risken större för att man får 
komponenter som havererar och då måste ta till avhjälpande underhåll. Man försöker 
optimera underhållsintervallen med hjälp av erfarenhet från tidigare problem samt med 
övervakning av processparametrar.  
För vissa komponenter i turbinanläggningen använder man avhjälpande underhåll av olika 
anledningar. Det kan vara så att om komponenten går sönder så innebär inte det ett direkt 
problem för anläggningens funktion utan man kan fortsätta köra turbinen. Andra anledningar 
är att det inte går att beräkna komponentens livslängd. Det kan vara för att felen uppkommer 
med ett slumpartat mönster. Ett utmärkt exempel för att använda avhjälpande underhåll är när 
man har redundans. Det vill säga när man har flera komponenter som gör samma sak. 
Oljepumpar för ventilernas oljesystem har man ofta redundans på då man har två pumpar som 
båda har kapacitet att driva systemet själva. Man benämner detta som 2 x 100 %. Om en 
pump fallerar så kan systemet köra vidare med bara en pump.  
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Man använder sig idag till största delen av förebyggande underhåll. Det gör man eftersom 
avhjälpande underhåll skulle resultera i allt för stora kostnader i form av stillestånd. Man har 
länge använt sig av förebyggande underhåll vilket har resulterat i att man har reglerventiler 
med hög tillgänglighet och tillförlitlighet. Eftersom man tillverkar så små volymer av turbiner 
(i förhållande till annan industri) med hög tillgänglighet så blir det inte så många fel som 
dyker upp. Därför är det svårt att räkna ut när turbinen behöver service och vad som skall 
göras då.  
Man har ändå lagt upp ett serviceschema som består av dessa olika servicetillfällen. 
 

 
 
 
Tidpunkterna för underhållet bestäms av antingen turbinens EOH (Equivalent operating 
hours) eller turbinens ålder. Man tar det gränsvärde som uppkommer först. EOH räknar man 
ut med data från faktiska driftstimmar och antalet uppstarter av turbinen. EOH beror också på 
vilken temperatur turbinen har vid uppstart.  

0        1          2        3          4         5          6         7          8         9         10       11      12   år 

Desktop LTA study (X) 

& LTAO 

Major Overhaul 2 

Major Overhaul 1 

Limited inspections 

Videoscope inspections 

Generator Inspections 

Safety Inspections 

 

FAC 

 X 

Figur 17: De vita pilarna visar de två oljepumparna [2] 

Figur 18: Serviceschema för turbin inklusive ventiler [2] 
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Tabell 1: Serviceintervall [2] 
  Product   Maximum of EOH   Maximum in Calendar Years 
  Major Overhaul 1 (MO1) 50.000 7 
  Major Overhaul 2 (MO2) 100.000 14 
  Desktop Life Time 
  Assessment study 

  Approx. 2 years before  
100.000 EOH 

  Life Time Assessment 
  Overhaul 

100.000-150.000   

 
Här ser man vid vilken tidpunkt de stora revisionerna skall ske samt LTA och LTAO. Nedan 
fås en kort beskrivning i vad dem olika servicetillfällena innebär.  
 
LTA & LTAO 
Här gör man en livslängdsbedömning. Vid X i figur 18 så görs en bedömning av vilka 
komponenter som bör undersökas vid LTAO och tidpunkt för denna. Detta benämns LTA. 
Det sker efter ca tio år från inköp (ungefär 80k driftstimmar).  
Efter detta så gör man LTAO. Här letar man efter erosion, korrosion och krypning. Detta sker 
i regel vid den andra stora revisionen efter ungefär tolv till arton år.  
 
Major Overhaul 
Major overhaul som man förkortar med MO är en omfattande underhållsinsats. Här gör man 
en stor inspektion av alla turbinkomponenter och plockar isär i stort sett hela 
turbinkonstruktionen. Även generatorn plockas isär och undersöks. Hela 
reglerventilkonstruktionen demonteras och inspektion sker på delarna. Denna inspektion sker 
normalt vart sjätte år. MO delas in i två delar, revision ett och revision två. Skillnaden i 
underhållet är dock inte så stor. Arbetet sker med hjälp av både personal från siemens och 
kunden.  

 
Limited Inspection 
Denna underhållspunkt sker ungefär var tredje år. År sex och år tolv är den inbakad i dom 
stora revisionerna. Detta är en lite större revision än den årliga säkerhetsinspektionen. Här 
inspekterar man utöver det man gör årligen även till exempel turbinlagren, mindre kontroll av 
växellådan samt mindre kontroll av värmeväxlarna. Detta arbete sker med hjälp av både 
personal från Siemens och driftspersonal från kunden. Denna inspektion orsakar en 
”Downtime” på upp mot en vecka.  
 
Videoscope Inspection 
Här gör man en intern kontroll av turbinen genom att använda endoskop. Man kollar då 
genom inspektionshål i turbinhuset. Det man letar efter är skador på till exempel turbinbladen. 
Detta arbete sker av en kvalitetsingenjör från Siemens. Detta sker varje eller vartannat år och 
tar cirka en dag att genomföra.  
 
Generator Inspection 
Här sker inspektion av generatorn. SIT har inte så mycket med detta arbete att göra eftersom 
de inte tillverkar generatorer. Normalt anlitas generatortillverkaren för detta arbete. 
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Safety Inspection 
Safety inspection som även är benämnt SI sker årligen. Undantaget är när den sammanfaller 
vid en större revision då man ändå gör all service som man normalt gör vid SI. Vid en SI så 
gör man mindre servicearbeten såsom kollar efter oljeläckage och ångläckage. Sökande av 
läckage sker betydligt oftare men vid SI ska det ske en noggrann kontroll. Man undersöker all 
utrustning som behövs för att utföra en turbintripp. Det sker mycket kontroller men det är i 
huvudsakligen visuell kontroll och NDT. Man monterar inte isär något. Arbetet sköts av 
personal från både Siemens och kunden. Inspektionen tar cirka tre till fyra dagar.  
 
Dagligt underhåll 
Utöver de underhållstillfällen som nämns ovan så görs det daglig övervakning och underhåll 
av turbinanläggningen. Detta är en mycket viktig del i underhållsprogrammet då man i ett 
tidigt kan upptäcka potentiella fel med anläggningen och samla data som kan användas vid 
revisionerna, inspektionerna och avhjälpande underhåll. Detta arbete görs av kundens 
personal.  
 
CBM 
Siemens använder konditionsbaserat underhåll i till viss del idag. Man utför till exempel 
vibrationsmätningar på turbinen för att tidigt kunna avgöra om det är någon obalans i rotorn. 
Konditionsbaserat underhåll går i stor del ut på att hitta potentiella fel innan dessa har 
utvecklats eller skapat funktionella fel.  
Om man ser till vibrationsmätningen på turbinen så kan man avgöra om det har uppstått 
onormala vibrationer. Onormala vibrationer kan ses som ett potentiellt fel i detta fall. Man 
kan efter analys av vibrationerna antingen stanna turbinen och undersöka om det har blivit 
någon skada på turbinbladen eller liknande alternativt fortsätta köra turbinen till ett planerat 
underhållstopp om man kan avgöra att turbinen kommer att hålla såpass länge. Genom 
vibrationsmätningen kunde man hitta det potentiella felet och åtgärda det innan det hade 
utvecklas till ett fel som hade påverkat turbinens funktion (funktionellt fel). I detta fall så kan 
vibrationerna orsaka till exempel att lagren havererar vilket i sin tur hade inneburit stora 
skador och stillestånd för turbinen.  
Även på reglerventilerna utförs konditionsbaserat underhåll som kan ses i bilaga ett. Den sker 
dock inte kontinuerligt vilket gör att det kan dröja länge innan man upptäcker potentiella fel. 
Det kan ta så lång tid att ett funktionellt fel har inträffat innan man har undersökt ventilen 
efter potentiella fel.  
[2] 
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5 Underleverantörers diagnosutrustningar 
 
Det finns idag ett antal företag som har tagit fram program för att göra ventildiagnostik. Olika 
leverantörer av ventildiagnostik har självklart olika parametrar som de övervakar men vissa 
parametrar anser de alla att man skall övervaka.  
 

5.1 Ventilens position över tiden 
 
Genom att ha en positionsgivare monterad på ventilen så kan man se vilket läge ventilen har 
varit i. Man kan även se hur lång tid som de tog för ventilen att flytta sig från ett läge till ett 
annat. Genom att titta på data på vilket läge ventilen har varit i så kan man räkna ut hur många 
driftstimmar den har haft. Med information om detta så kan man lättare avgöra hur 
serviceintervallen ska ligga.  
Eftersom systemet också tar reda på hur lång tid som ventilen tog på sig att förflytta sig från 
ett läge till ett annat så kan man avgöra hur bra ”responstid” ventilen har.  
 

5.2 Ventilsignatur 
 
Det finns en funktion som ska visa hur mycket friktion som ventilen jobbar emot. Genom att 
undersöka hur mycket friktion det finns, kan man upptäcka problem såsom luftläckage och 
ventiler som är på väg att fastna. Friktionen mäts genom att mäta trycket på mediet som får 
ventilen att ändra sin position. Behövs det större tryck än beräknat för att förflytta ventilen så 
har man för mycket friktion. Där kan man se maximala, minimala och medelvärden för 
trycket. På bilden så representeras friktionen av avståndet mellan den övre linjen och den 
undre linjen. Denna mätning gör man offline.  
Utöver detta så kan man se kalibreringsproblem samt om det finns skador på ventilspindeln.  

 
 Figur 19: Ventilsignatur [4] 
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5.3 Stegtest 
 
Man kan utföra stegtest där man tar data ifrån ventilposition och tiden till positionsbytet. Med 
detta kan man optimera ventilen. Man kan se sådant som ”deadband” vilket för en ventil är ett 
område då man ger signal för en ändring av ventilposition men det inte sker. Man kan även 
detektera hysteres och andra reglertekniska storheter. Även parametrar som svagt systemtryck 
kan detekteras.  

 
Figur 20: Stegtest [4] 
 

5.4 Prestandadiagnostik 
 
I och med att man kan se ventilens position som en funktion av tiden kan man se om ventilen 
är under eller överdimensionerad för uppgiften.  
Utifrån dessa uppgifter kan man bestämma hur ofta man ska utföra underhåll.  
 

5.5 Mjukvara 
 
Olika företag använder olika dataprogram. Gemensamt är dock att man loggar data från 
givarna som man har placerat ut för att göra alla analyser som beskrivits ovan. Vissa 
dataprogram kan konfigureras att arbeta med flera ventiler samtidigt. Viss mjukvara är 
designat så att man loggar data kontinuerligt. Görs detta så kan operatören få meddelande om 
ventilproblem direkt när de uppstår.  
[5] 
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6 Metod 
 

6.1 Informationsinsamling 
 
Fakta har kontinuerligt samlats in från människor på Siemens serviceavdelning där 
examensarbetet har genomförts. Intervjuer har genomförts med personal från andra 
avdelningar på Siemens såsom vibrationsavdelningen, styr- och regleravdelningen, 
elteknikavdelningen. Personal på Linköpings Universitet har också bidragit med information. 
Ett studiebesök skedde på Idbäcksverket i Nyköping för att få se reglerventiler i drift. I 
samband med detta skedde en vibrationsmätning på deras ventiler av personal från 
vibrationsavdelningen.  
Samtal med leverantörer av mätutrustning har skett under hela arbetet för att få fram vad för 
utrustning som kan användas för att detektera olika fel. Tryckta källor har används för att få 
fram fakta om mätmetoder samt underhållsmetoder. Internet har använts i begränsad grad för 
fakta men många bilder är plockade därifrån.  
 

6.2 Arbetsgång 
 

6.2.1 Planerad arbetsgång 
 
För att få en bra struktur på arbetet så har jag delat in arbetet i sju delar. På så vis så kan jag 
koncentrera mig på en del i taget. Då kan man ha en bra koll hur arbetet går framåt och hur 
långt man bör ha kommit vid olika tillfällen i arbetet. En mer detaljerad plan finns längre ned 
på sidan.  
 
Tidsplan 
2009-01-30 : Grundläggande produktkännedom skall ha erhållets. 
 
2009-02-03 : Jag ska ha förstått problemet med ångläckage, vilka konsekvenser det skapar 
och jag ska ha några alternativ för hur man ska kunna upptäcka det. 
 
2009-02-13 : Jag ska ha förstått vibrationsproblemet, vilka konsekvenser det skapar och ha 
förslag på åtgärder för att upptäcka det.  
 
2009-02-23 : Jag ska ha förstått vad oljeläckage i och utanför servomotorn, fastkärvande slid, 
kolv, slö servoventil samt dålig olja beror på, vad de får för konsekvenser och ska ha förslag 
på hur man ska upptäcka det.  
 
2009-03-03 : Jag ska ha förstått övriga problem såsom slitna fjädrar på servomotorn, otätt 
mellan ventilsäte och kägla, havererande positionsgivare, sprickor i ventilstativ och dålig 
magnetventil, vad de får för konsekvenser samt ge förslag på hur man ska kunna upptäcka 
felen innan de sker.  
 
2009-03-23 : Presentation av rapporten för Siemens 
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2009-03-24 : Presentation av rapporten för examinator och Linköpings universitet 
 
Tabell 2: Ganttschema som beskriver min tänkta arbetsplan 

 
 

6.2.2 Verklig arbetsgång 
 
Arbetet har skett i delar som kan läsas ovan. Datumen satta för delslut har inte hållits till fullo 
då intervjuer har fått bokas om och arbetet för den delen inte har kunnat fortsätta utan 
kunskap från intervjun. Då har jag fått påbörja ett annat delprojekt för att inte hamna efter i 
den totala planeringen som säger att jag ska vara helt klar den 24 mars.  
Arbetet med att ta fram monteringsförslag har skett i bitar under hela examensarbetets gång.  
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7 Referensram 
 

7.1 Underhållskoncept 
 

7.1.1 Bakgrund 
 
Underhåll måste göras på alla maskiner. Så har det varit i alla tider. Det är så att ju mer 
avancerad maskin man har, desto mer kompetens behöver man ha för att underhålla den. 
Syftet med underhåll är att upprätthålla en maskins funktion, kvalitet och tillgänglighet. 
Underhåll är en av de största utgifterna på en maskin. Beroende på vilken typ av industri det 
är, så står underhållet för mellan 15 % och 60 % av kostnaderna. Dessa siffror kan vara lite 
missvisande då många räknar med uppgradering av sina maskiner i sin underhållskostnad. 
Nyligen utförda studier visar att en tredjedel av all underhållskostnad är bortkastad på grund 
av felaktigt underhåll. Felaktigt underhåll kan både betyda att man har utfört för lite och för 
mycket underhåll. Den största anledningen till detta är att man inte samlar in tillräckligt med 
data för att kunna bestämma hur mycket underhåll som krävs.  
 

7.1.2 Underhållsmetoder 
 
För att förstå konditionsbaserat underhåll så måste man ha förståelse för mer traditionella 
underhållsmetoder. Man använder sig av två typer av underhåll. Dom är ”Run to failure” som 
här är kallat oplanerat underhåll, och förebyggande underhåll.  
 
Oplanerat underhåll 
 
Oplanerat underhåll, även kallat avhjälpande underhåll, är som dess engelska namn ”run to 
failure” beskriver en ganska simpel underhållsmetod. Den går i stort sett ut på att man kör 
maskinen tills den går sönder. När den väl går sönder så lagar man den. Man går efter 
uttrycket ”laga inte något som fungerar” som verkar väldigt logiskt. En anläggning som 
använder denna underhållsmetod lägger inte mycket pengar på underhåll förrän maskinen väl 
går sönder.  
Detta är dock totalt sett den dyraste underhållsmetoden, vilket gör att det är få anläggningar 
som bedriver denna. I denna typ av underhåll görs inga ombyggnationer eller stora 
reparationer på maskin eller anläggning förrän man har fått något stort fel. De stora 
kostnaderna för denna underhållsmetod ligger i långt maskinstillestånd och stora kostnader för 
övertidsarbete.  
De flesta anläggningar bedriver någon typ av förebyggande underhåll. Även anläggningar 
som kör med oplanerat underhåll bedriver vissa delar av förebyggande underhåll såsom 
oljebyten och justeringar av maskinen.  
Eftersom ingen möda är lagd på att förutse fel som kan uppstå så måste man vara förberedd på 
alla möjliga fel som kan dyka upp. Det innebär att man måste ha stora lager med reservdelar 
alternativt att man har leverantörer som kan bistå med reservdelar på mycket kort tid. Denna 
metod kräver också att personalen ska vara välutbildad på vilka fel som kan uppstå och då 
direkt vet vad som skall göras om något går sönder för att maskinstilleståndet skall bli så kort 
som möjligt.  
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Man kan summera fakta av detta med att oplanerat underhåll ger stora reparationskostnader 
och dålig tillgänglighet på anläggningen. [6] 
 
 
Tabell 3: Fördelar respektive nackdelar med oplanerat underhåll [2] 
Fördelar Nackdelar 
Komponentens livslängd maximalt utnyttjat Hög risk för följdfel 
Maskinen är inte servad för mycket Risk för högt stillestånd för produktionen 

Hög kostnad för stort reservdelslager Ingen kostnad för övervakning av maskinens 
hälsa Högre säkerhetsrisker 
Ingen kostnad för felmontage under 
förebyggande underhåll 

Övertidsarbete samt dålig förberedelse inför 
reparationsarbetet 

 
 
Förebyggande underhåll 
Det finns många definitioner på förebyggande underhåll men gemensamt för dem alla är att 
underhållsintervallen är tidsberoende. Med detta innebär att underhållsintervallen bestäms av 
någon typ av tidsintervall som till exempel antal driftstimmar. Här har man användning av 
MTTF som står för ”meantime to failure”. På svenska är det en siffra som säger hur länge en 
komponent håller. Det finns en kurva som illustrerar hur troligt det är att ett fel uppstår på en 
maskin.  
 

    
 
Här ser man att det är stor risk att maskiner går sönder i början av sitt liv på grund av 
tillexempel monteringsfel eller materialfel. Efter inkörningsperioden så är det en ganska låg 
risk att något går sönder. Efter maskinens beräknade livslängd så ökar risken för fel igen. Det 
är därför underhållet ska baseras på MTTF så man gör underhåll i slutet av det som definieras 
som ”normal life” i kurvan.  

Figur 21: Badkarskurva [6] 
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Graden av användande av förebyggande underhåll varierar stort mellan olika anläggningar. 
Vissa applicerar periodiskt underhåll i den simpla grad som till exempel oljebyte medan andra 
schemalägger ombyggnationer och reparationer för kritiska maskinkomponenter.  
Förebyggande underhåll bygger på att maskinkomponenter går sönder efter en viss tid. Då 
byter man ut denna komponent innan den går sönder enligt diagrammet ovan precis innan 
kurvan vänder uppåt. Problemet med detta är att det finns mycket som kan göra att 
livslängden för delen ändras signifikant. Det gör att man inte kan lite blint på leverantörernas 
MTTF. Innebörden av detta är att maskinen kan gå sönder långt innan det inplanerade 
underhållet. Då måste man tillämpa oplanerat underhåll och det vet vi är kostsamt. På samma 
sätt så skulle maskinen kunna hålla mycket längre tid än den som är planerad vilket gör att 
man utför underhåll för tidigt och därmed för ofta vilket skapar onödiga kostnader.  
Det är vanligt att underhåll baserat på MTTF genererar antingen för mycket underhåll eller för 
lite underhåll. Det har dock visat sig att oplanerat underhåll normalt är tre gånger dyrare än 
förebyggande underhåll. [6] 
 
Tabell 4: Fördelar respektive nackdelar med förebyggande underhåll [2] 
Fördelar Nackdelar 
Färre stora och oförväntade haverier Maskinen riskeras få för mycket underhåll 
Underhåll sker kontrollerat och säkert Kostnader för mycket 

produduktionsstillestånd samt underhåll 
Lättare och bättre planering av 
reservdelslager 

Högre risk för felmontage på grund av 
mycket underhåll 

 Det finns fortfarande risk för fel som uppstår 
slumpvis och skapar oplanerat underhåll 

 
Konditionsbaserat underhåll 
Precis som förebyggande underhåll så är konditionsbaserat underhåll svårdefinierat. För vissa 
är det att undersöka vibrationer i en roterande maskin, för andra är det att kolla på en infraröd 
bild på en värmekamera för att undersöka elektriska komponenter. Det som är gemensamt är 
att man undersöker komponenterna för att kunna förutspå fel eller utvärdera prestanda, för att 
sedan med denna information maximera intervallet mellan underhållen och undvika oplanerat 
underhåll.  
 

 
Figur 22: Funktion/tids diagram [2] 
 
Konditionsbaserat underhåll är mer än bara hitta potentiella fel. Konditionsbaserat underhåll 
är ett verktyg för att förbättra hela anläggningen.  

 

P - F 

Tim
e 

Equipment 
function 

Potential failure 
P 
Functional failure 
F 



 48 

Ett bra konditionsbaserat underhållsprogram använder sig exempelvis av vibrationsmätningar, 
termografi och så vidare för att undersöka kritiska komponenter i maskinens kondition och 
efter detta bestämmer när underhåll skall ske. Detta ökar tillgängligheten och minskar 
underhållskostnaden. Detta i sin tur ökar antalet driftstimmar för tillexempel ett kraftverk och 
då ökar inkomsten.  
Man kan säga att konditionsbaserat underhåll är förebyggande underhåll där man baserar 
underhållet på data om maskinens kondition och effektivitet istället för MTTF. Traditionellt 
förebyggande underhåll byggde på tidsspannen och MTTF som leverantörerna satt upp, 
kombinerat med driftpersonalens erfarenheter, för att bestämma rätt underhållsintervall.  
En övervakning av maskinens kondition kan även ge information för framtiden så att man kan 
planera sitt underhåll bättre. På så vis kan man planera in att göra underhåll av många 
maskinkomponenter samtidigt och på så vis öka tillgängligheten.  
Många maskinkomponenter kan lagas med enkla medel om man märker i tid om de är på väg 
att gå sönder.  
Konditionsbaserat underhåll med vibrationsanalys är att vanligtvis har en komponent en eller 
flera vibrationsfrekvenser som den är känslig för. Genom att lokalisera dessa frekvenser så 
kan man försöka eliminera uppkomsten av dessa frekvenser. [6] 
 
Tabell 5: Fördelar respektive nackdelar med konditionsbaserat underhåll [2] 
Fördelar Nackdelar 
Inga monteringsfel pga för mycket underhåll Höga investeringskostnader 
Mindre produktionsstillestånd Ytterligare kunskap och utrustning krävs 
Risken för oväntade fel minskar Det finns fortfarande oförväntade fel som 

kräver oplanerat underhåll samt förslitning 
som kräver stora driftstopp 

Mindre reservdelslager då man kan beställa 
delar vid behov 

Minskad möjlighet att se framtida 
arbetsmängd 

Underhåll sker inte lika ofta som vid 
förebyggande underhåll 

 

Maskinens livslängd utnyttjas bättre  
 

7.2 Vibration 
 
Definitionen av ordet vibration är periodisk förändring av storleken av ett avstånd från en 
punkt till en referenspunkt. Den periodiska rörelsen kan variera från ett simpelt ”fram och 
tillbaka” svängningar till avancerade vibrationer såsom sådana som uppstår i en bil när den 
körs över en gropig väg.  
Vibration är alla periodiska rörelser hos en massiv kropp oavsett vilken frekvens. Frekvenser 
mellan 20 och 20000 Hz kallas akustiska frekvenser eftersom när dessa vibrationer överförs 
till det mänskliga örat så hör vi ljud. 
När man pratar om vibrationer brukar man också nämna frihetsgrader. Antalet frihetsgrader 
kan enkelt beskrivas i hur många olika vibrationsriktningar som finns. Utsätts en komponent 
för vibration av en frihetsgrad så svänger den fram och tillbaka längs en axel. Det krävs bara 
en koordinat för att beskriva dess förskjutning från referenspunkten. Detta är den simplaste 
versionen av vibration. Dess svängningar skapar en sinusformad kurva. Har den låt säga två 
frihetsgrader så kan den svänga åt två olika håll samtidigt.  
[7] 
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7.3 Utmattning 
 
Utsätts ett material för varierande belastning så kan det spricka även om sträckgränsen inte 
uppnåtts. Sträckgränsen är den högsta spänning man kan utsätta ett material för utan att det 
börjar deformeras plastiskt. 
Fenomenet utmattningsbrott är en vanlig haveriorsak.  
Man kan dela in ett utmattningsförlopp i tre olika faser.  
Den första fasen kallas sprickinitieringsfasen. Det är den längsta fasen om man räknar till 
antal svängningscykler som inträffar under faserna.  
Efter denna fas går det över i spricktillväxtfasen.  
Sedan när sprickan har vuxit sig tillräckligt stor sker brott vilket är den tredje och sista fasen. 
Man kan bestämma antalet belastningscykler till brott genom att göra ett utmattningsprov.  
Det finns olika typer av utmattning.  
Mekanisk utmattning beror på upprepad belastning. Termomekanisk utmattning beror på en 
variation i temperaturen. Sen finns det också kontaktutmattning som uppkommer vid 
rullkontakt. Miljöförhållandena påverkar också utmattningsprocessen.  
[8] 
 

7.4 Vibrationsmätningsmetoder 
 

7.4.1 LVDT 
 
LVDT står för ”linear variable differential transformer”. Det är en differential transformator 
som används vid linjära positionsmätningar. Den består typiskt av tre lindningar virade runt 
en isolerande spole. Inuti spolen finns en rörlig kärna. Lindningarna är magnetsikt kopplade 
till kärnan. Styrkan på kopplingen beror på positionen av kärnan i förhållande till 
lindningarna. Det är detta som är basen till mätningen. Oftast så är kärnan friktionslöst lagrad 
i spolen. Kärnans position i spolen ges av styrkan av magnetismen av lindningarna. Man 
mäter differensen i spänning mellan lindning ett och lindning två och får därmed ut ett 
förhållande ifrån vilket man kan avgöra kärnans position. När kärnan är i mitten så är 
differensen noll och därför blir även utspänningen noll. När givaren utsätts för rörelse så 
börjar kärnan röra sig i spolen och då bildas en utsignal som efter signalbehandling blir linjär 
mot kärnans rörelse.  
[9] 
 

7.4.2 LDV 
 
LDV står för ”laser doppler vibrometer”. LDV använder sig av en laser som man riktar mot 
ytan som man vill mäta på. Sedan början av 90-talet har laservibrometrar blivit ett populärt 
val bland dem som mäter vibrationer. Eftersom den inte behöver beröra materialet den mäter 
på så används den till många viktiga applikationer, från att mäta på stora strukturer till mikro 
elektriska system. Man kan mäta förskjutning eller hastighet med denna typ av givare. En 
LDV använder interferonmetrisk teknik för att mäta vibrationer på en yta. Basen för 
interferometrisk teknik är dopplereffekten.  
[9] 
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7.4.3 Accelerometer 
 
Accelerometern är den vanligaste typen av givare för att mäta vibration eftersom den är liten, 
har en stor bredd av känslighetsgrader och ett stort användbart frekvensband. De två vanliga 
sensorelementen är trådtöjningsgivare och piezokristall. Den med piezokristall är den mest 
omtyckta. I den placeras en seismisk massa i kontakt med piezokristallen. Om givaren utsätts 
för vibration eller stötar så orsakar den seismiska massan tryck på piezokristallen. Då orsakas 
en laddning över kristallen som blir proportionell mot accelerationen. Man har även en fjäder 
som förspänner den seismiska massan mot kristallen för att kunna mäta acceleration åt två 
håll. Instrument som använder sig av piezokristall använder man vid lägre accelerationer. 
Vid högre accelerationer använder man trådtöjningsgivare. Trådtöjningsgivarna använder sig 
av en fjäder som man spänner i givarhuset. En seismisk massa placeras längst ut på fjädern. 
På grund av massan så kommer fjädern att böjas när den utsätts för accelerationer. Denna 
fjäder är kopplad till en tråd som töjs eller komprimeras. Man skickar el genom tråden och 
kan då se att resistansen ändras när tråden ändrar sin längd. Dessa typer av givare kan utstå 
krafter på flera tusen g och är därför vanliga i krocktester. Dessa går även att bygga så att de 
kan mäta vibrationer i flera frihetsgrader.  
Dessa två typer av instrument förändras och förbättras snabbt på grund av mikromaskinteknik 
som gör att nya mindre instrument utvecklas. Det finns accelerometrar som kan mäta i flera 
frihetsgrader.  
[9] 
 

7.4.4 Ultraljudsmätning 
 
Ultraljudsmätning använder sig av ljudanalys. Skillnaden från traditionell vibrationsmätning 
är frekvensbanden. En vanlig vibrationssensor mäter upp till cirka 30000 Hz. Ultraljud mäter 
frekvensnivåer över 30000 Hz. Dessa höga frekvenser är bra för att hitta läckage, eftersom 
läckage av gaser eller flytande medium skapar högfrekventa vibrationer när dessa tar sig från 
ett högtrycks område till ett område med lägre tryck och vise versa. Vibrationerna skapas av 
expansionen eller kompressionen av gasen eller vätskan. Dessa höga frekvenser är också 
användbara vid mätning av omgivande ljudnivåer i utrustningen.  
När ultraljud nu börjar användas för förebyggande underhåll så ersätter många traditionell 
vibrationsmätning med ultraljudsmätning eftersom utraljudsmätningen är betydligt billigare. 
Många industrier använder ultraljudsmätning för att undersöka konditionen på deras roterande 
maskiner i tron om att detta ska ge den noggranna resultat. Tyvärr är detta helt fel på grund av 
att frekvenser under 30000 Hz inte registreras. Det gör att begynnande lager och 
maskinproblem inte kan detekteras.  
Ska ultraljudsmätning användas vid förebyggande underhåll ska den användas för att hitta 
läckage och höga omgivningsljud. Det har även visat sig att man kan göra materialtester med 
hjälp av ultraljud. Det går inte att ersätta traditionell vibrationsövervakning med 
ultraljudsmätning.  
Bärbara ultraljudsdetektorer kan användas i antingen avsöknings eller kontaktinstrument. Som 
avsökningsinstrument så används de oftast som detektorer för gasläckage.  Eftersom den 
använder sig av ultraljud så är den inte begränsad till vissa gaser, utan kan detektera alla 
gasläckage på grund av att alla gasläckage skapar vibrationer i luften. När man använder den 
som kontaktinstrument så har man en metallstång som man för mot materialet man vill mäta 
på. Då kan den känna av vibrationer som skapats på andra sidan av materialet. På så vis kan 
man se turbulenta flöden i en vattenledning eller liknande.  
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De flesta ultraljuds systemen är bärbara avsökningsinstrument som inte kan logga eller spara 
data på något sätt. Kostnaden för dessa är ganska låg. De billigaste kostar ungefär 10000 kr. 
Man behöver ingen träning för att kunna använda dessa. Detta gör att det blir ett mycket 
användbart instrument för förebyggande underhåll.  
[6] 
 

7.5 Temperaturmätningsmetoder 
 

7.5.1 Beskrivning av termoelement 
 
Termoelement är en typ av temperaturgivare som bygger på att spänning bildas när en krets 
bestående av två olika metaller utsätts för en temperaturskillnad. Spänningen ökar med 
temperaturen. Förutom för ett kort intervall så ändrar den inte signalen linjärt med 
temperaturen. De punkter där metallerna är anslutna med varandra kallas mätpunkt och 
referenspunkt. Mätpunkten brukar kallas för det ”varma lödstället” och referenspunkten för 
det ”kalla lödstället”. Den mätbara spänningen uppkommer på grund av att de olika 
metallerna genererar olika mycket spänning. Man mäter spänningen över referenspunkten. 
Eftersom ett termoelement mäter i båda punkterna som metallerna är anslutna så är det viktigt 
att den referenspunktens temperatur hålls konstant. Det måste det vara för att man ska få rätt 
spänning och därmed rätt temperatur. De flesta termoelement är optimerade för en 
referenstemperatur på 20-25 ˚C. Vid noggranna beräkningar av temperatur med termoelement 
så brukar referenspunkten ligga i ett isvattenbad för att garantera en konstant temperatur.  
Termoelement brukar delas in i olika klasser beroende på vilket temperaturintervall man 
söker. Dom finns med ett spann på -200 ˚C till 1800 ˚C. 
 
Tabell 6: Några typer av termoelement: 
Typ Materialpar Intervall (˚C) 
J Järn/Konstantan -200…+900 
K Chromel/Alumel -250…+900 
S Platina/Pt-Rhodium -50…+1800 
T Koppar/Konstantan -200…+400 
  
Det är viktigt att veta att olika klasser av termoelement inte ger samma utsignal för en 
bestämd temperatur eftersom man använder olika typer av metaller i de olika klasserna.  
Termoelement är en mycket beprövad temperaturmätningsmetod. Man har använt 
termoelement under 150 år vilket gör att man känner till dess brister väl.  
Ett vanligt problem är grönröta vilket uppkommer på termoelement som vistas i 800-1100 ˚C. 
Det som händer är att tråden som mäter bryts ner vilket kan orsaka mätfel på 10 tals ˚C.  
Det finns ett flertal olika konstruktioner av termoelement. Den absolut enklaste formen är 
bara två trådar som sammanfogas i en punkt. Denna konstruktion använder man i miljöer och 
temperaturer som inte ställer så stora krav på givaren. Vill man mäta temperaturen i svårare 
miljöer så är manteltermoelement ett alternativ. Precis som namnet antyder så är 
termoselementet inkapslad i en metallmantel. Inuti manteln ligger termoelementet isolerat i 
magnesiumoxid.  
Som skrivet så är inte termoelementets utsignal linjärt proportionell mot temperaturen utan 
den måste räknas om. Antingen via en tabell, eller så finns det programvaror som räknar ut 
det åt en. [10] 
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7.5.2 Motståndstermometrar 
 
Motståndstermometrar bygger på att metallers resistans är temperaturberoende. Det är 
generellt så att om temperaturen ökar så ökar metallens resistans. Man tillverkar oftast dessa 
typer av temperaturgivare av platina. Det är dock så att platina är en mycket dyr metall vilket 
gör att det finns motståndstermometrar som är gjorda av andra metaller såsom koppar och 
nickel. Platina är att föredra på grund av att den har bättre materialegenskaper. En viktig 
materialegenskap är att platina har en väsentligt högre smältpunkt vilket innebär att man kan 
använda temperaturgivare av den metallen till högre temperaturer. Motståndstermometrar av 
platina är mer linjära än dem av koppar eller nickel. Dessutom har det visat sig att platina 
”åldras” mycket lite. Motståndstermometrar av platina är den mest exakta temperaturmätning 
man kan göra så länge ITS-90 gäller. ITS-90 är den internationella temperaturskalan.  
Det finns en standard för motståndstermometrar gjorda av platina som säger att resistansen 
ska vara exakt 100 Ώ vid 0 ˚C. Dessa kallas för Pt-100 element. Det finns även en standard 
med 1000 Ώ vid 0 ˚C som då kallas Pt-1000 element. Dessa temperaturgivare kan användas 
vid temperaturer mellan -260 ˚C och ca 900 ˚C. 
[10] 
 

7.5.3 Termografi 
 
Även fast infraröd strålning inte kan upptäckas av ögat kan en värmekamera upptäcka den och 
omvandla strålningen till en bild som beskriver variationer i strålningen över ett objekt. 
Infraröd strålning ligger inom våglängdsspektrumet på ungefär 900 till 14000 nanometer. 
Infraröd strålning avges från alla objekt med en temperatur högre än den absoluta nollan. Den 
infraröda strålningen ökar med temperaturen.  
Termografi är typen av bildbehandling som utförs med en värmekamera vars mål är att visa 
temperaturer runt ett objekt eller område. En värmekamera kan även kallas IR-kamera.  
En värmekameras konstruktion är inte allt för avvikande från en ”vanlig” digital videokamera. 
Huvudkomponenterna är en lins som fokuserar de infraröda strålarna på en detektor. Sedan 
tillkommer komponenterna som mjukvara och elektronik som jobbar med att omvandla 
signalerna från detektorn till en läsbar bild.  
Värmekamerans detektor är en så kallad FPA detektor. Det finns detektorer med upplösning 
från 160x240 pixlar till 1024x1024 pixlar. En del värmekameror har en funktion som gör att 
värmekameran kan fokusera på vissa punkter på värmekamerans bildområde. Om kameran 
inte har den funktionen inbyggd så finns det dataprogram som analyserar bilden från kameran 
och då kan räkna ut temperaturen. Båda sätten har förhållandevis bra precision då felen är 
högst 1 ˚C.  
FPA detektorer kan delas in i två kategorier. Dom är termodetektorer och kvantumdetektorer. 
Den vanligaste termodetektorn är en okyld microbolometer. Dessa är billigare och har ett 
bredare spektrum än kvantumdetektorer. Kvantumdetektorer är dock snabbare och har bättre 
precision. Kvantumdetektorers stora nackdel är att de behöver konstant kylning för att de ska 
fungera korrekt. Ibland ända ner till temperaturer kring -196 ˚C.  
Normalt sett så är värmekameror optimerade för ett specifikt område av IR-spektrumet. 
Eftersom infraröd strålning har samma egenskaper som vanligt ljus när det gäller bland annat 
reflektion så är optiken ungefär samma som en vanlig kamera. Man kan däremot inte använda 
en glaslins eftersom en sådan inte släpper igenom infraröd strålning. Istället så använder man 
en lins skapad av en blandning av kisel och germanium.  
Intensiteten av den infraröda strålningen varierar med temperaturen och strålningens 
våglängd. Är temperaturen under 500 ˚C så ligger strålningen helt inom de infraröda 
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våglängderna. Strålningen som värmekameran tar emot kommer från tre olika källor. 
Kameran tar emot strålning från själva objektet, från omgivningen vars strålning har 
reflekterats på objektet samt omgivningens strålning som påverkar objektets strålning.  
Det finns material som är transparenta för en värmekamera. Det innebär att det är material 
som värmekameran inte kan mäta temperatur på. Åt andra hållet finns det scenario där man 
vill se se temperaturen på ett objekt som är bakom ett material. Dessa problem kan man lösa 
med olika linser.  
[11] 
 

7.5.4 IR-givare 
 
IR-givare tillhör grenen Pyrometri som betyder beröringsfri temperaturmätning. En IR-givare 
använder sig av infraröd strålning för att mäta temperaturen på ett objekt i närheten. En IR-
givare brukar ha ett litet mäthuvud och en separat elektronikbox. Man kan mäta både fasta 
kroppar och gas (om man byter lins) men man mäter oftast en fast kropps temperatur med 
termoelement. Är det så att kroppen rör på sig så kan det vara smidigare att använda en IR-
pyrometer. En stor fördel med pyrometrar är att du kan mäta mycket höga temperaturer 
eftersom givaren inte berör materialet den mäter. En sak man ska ha vetskap om är att en IR-
pyrometer inte kan mäta temperaturen genom glas. Det infraröda ljuset blockeras. Med rätt 
optik så kan man placera IR-pyrometern på långt avstånd. Det återstår dock problemet att 
gaser i luften kan ”filtrera” strålningen från objektet man mäter på.  
En annan viktig faktor är att man bör ha olika pyrometrar till olika material.  
[12] 

7.6 Flödesmätningsmetoder 
 

7.6.1 Kugghjulsflödesmätare 
 
Detta är en typ av flödesmätning där man låter fluiden passera i ett hus med två kugghjul i. 
Fluiden som passerar gör att de två kugghjulen roterar. Kugghjulen är hopsatta med minimalt 
spel. Fluiden passerar i dem små utrymmen som finns mellan kuggarna och kugghjulshuset. 
Med detta så undersöker man varvtalet på kugghjulen eftersom varvtalet är proportionellt mot 
mängden vätska som passerar genom mätaren. Principen kan liknas en hydraulisk 
kugghjulsmaskin. Kugghjulsflödesmätare kan endast användas till vätskor.  
[13] 

7.7 Tryckmätningsmetoder 
 
Tryckmätning av vätskor eller gaser fungerar oftast genom att vätskan eller gasen får trycka 
på en yta som man vet storleken på och på så vis fås en kraft som tas upp av en fjäder. Denna 
rörelse tas upp av någon form av förskjutningsgivare och man kan med data från denna räkna 
ut trycket på ytan.  
 

7.7.1 Piezoelektriska givare 
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Piezoelektriska givare används förutom till vibrationsmätning även för kraft och därmed 
tryckmätning. Piezoelektriska givare har kristaller inuti sig som alstrar elektriska laddningar 
när de utsätts för kraft. Det kan vara kristaller av tillexempel turmalin, kvarts eller 
bariumtitanat. Det som är bra är att den elektriska laddningen som avges är väldigt linjär mot 
kraften som påverkar kristallen. Den vanligaste kristallen i piezoelektriska givare är kvarts. 
Den är vanligast för att den är obetydligt temperaturberoende och ej har någon hysteres.  
[10] 
 

7.8 Övriga metoder 
 

7.8.1 Visuell inspektion 
 
Visuell inspektion var en av de första metoderna som användes för förebyggande underhåll. 
Ända sen industrins begynnelse så har man utfört visuell tillsyn på kritisk produktions och 
tillverkningsutrustning.  Meningen med det är att tidigt kunna upptäcka potentiella fel eller 
underhållsrelaterade problem som kan påverka pålitlighet, produktkvalitet eller 
produktionskostnad. Visuell inspektion är fortfarande ett kraftfullt verktyg för förebyggande 
underhåll och bör inkluderas i alla underhållsprogram. I många fall kan fel upptäckas med 
visuell inspektion som missats av andra metoder för konditionsbaserat underhåll.  
Även om man har mycket avancerad diagnosutrustning så bör alla system övervakas med 
visuell inspektion regelbundet.  
För att visuell inspektion ska vara effektiv så måste undersökningen vara kvantifierbar. Det 
måste finnas tydliga instruktioner vad som ska undersökas och värden som ska jämföras.  
[6] 
 

7.8.2 Endoskopi 
 
Endoskopi betyder ”titta inuti” och detta är en metod som används mycket inom dagens 
medicinska studier. Man använder sig av ett endoskop vid dessa studier. Endoskop kan även 
kallas fiberskop och videoskop. Användningsområden inom industrin är när man tillexempel 
vill kolla inuti maskiner för att upptäcka skador. Dessa kan användas till exempel för att 
inspektera rotorbladen inuti en ångturbin.  

 

Figur 23: Endoskop [2] 
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Endoskop har en böjlig ledning som man kan föra in i små håligheter. I änden av ledningen 
sitter en lins som oftast är vinklad 90○. På andra sidan av ledningen har man antingen en 
skärm eller ett ”titthål” som visar vad linsen ser. Längden på ledningen kan variera.  
Den stora fördelen med endoskop är just att man kan titta inuti människor och maskiner.   
[13] 
 

7.9 Hjälpmedel till beslut 
 

7.9.1 FMEA 
 
FMEA står för ”Failure mode and effects analysis” och är en metod som identifierar 
potentiella ”felmoder” i ett system, en produkt eller tillverkningsprocess. Den identifierar 
även kritiska komponenter som behöver övervakning för att undvika fel. I stora drag är 
FMEA ett verktyg för att undvika fel.  
När man gör en FMEA så går man igenom tre steg.  
 
Steg ett: Bestämma alla felmoder. Här gör man en undersökning på en maskin eller system 
för att hitta alla potentiella fel med hänsyn till de funktionella krav som finns och som kan 
inträffa.  
Steg två: Addera orsak. I detta steg så tar man reda på och skriver upp vad som kan orsaka 
felet. Det kan vara flera saker som orsakar ett fel. Man graderar även allvarligheten av felet 
beroende på hur allvarligt det är för funktionen och om det kan uppstå personskador. Man 
undersöker också hur ofta felet inträffar. Efteråt summerar man ihop dessa faktorer och får ett 
såkallat RPN som betyder ”risk priority number”. Detta kan man se som en gradering av hur 
viktig felmoden är.  
 
Steg tre. Testa och inspektera. Nu är det dags att ta reda på vilka tester och inspektioner som 
kan utföras på komponenterna för att säkerställa dess funktion. Man graderar också hur lätt 
det är att upptäcka felet.  
[15] 
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7.9.2 FMECA 
FMECA är upplagd som en FMEA med en skillnad. FMECA inkluderar ”criticality analysis”. 
Här jämför man också hur allvarligt felet är mot hur vanligt det är. Detta resulterar i att man 
kan kolla vilket fel man ska lägga mest resurser på att hitta/lösa. [17] 
 
 

 
 

7.9.3 Basic decision matrix 
 
Denna metod har visat sig effektiv för att utvärdera olika koncept. På svenska brukar man 
kalla den beslutsmatris. Man kan använda den till att utvärdera många saker såsom till 
exempel om man har flera koncept som ska jämföra och se vilket som är bäst.  
Beslutsmatrisen ska identifiera de viktigaste kriterierna som en produkt skall ha. Skapandet av 
en beslutsmatris sker i fem steg. Dessa presenteras nedan. 
 

Tabell 7: FMEA mall [18] 

Tabell 8: Kritikalitetsanalys [17] 



 57 

Steg ett: Välj kriterier för jämförelse. I detta steg tar man fram de kriterier som alternativen 
skall utvärderas mot. Dessa utses för att försäkra att kunden ska bli nöjd med produkten.  
Exempel på kriterier kan vara för utvärdering av olika cyklar att den ska ha ”bekväm sadel”. 
Då är ”bekväm sadel” ett kriterie som alternativen ska jämföras mot.  
 
Steg två: Vägning av kriterierna. Här ställer man kriterierna mot varandra för att få fram 
vilka kriterier som är viktigast och vilka som är mindre viktiga. Ofta brukar man poängsätta 
dom efter hur viktiga dom är. Som exempel kan ”bekväm sadel” vara viktigare än ”snygg 
färg” och får då högre poäng i vägningen.  
 
Steg tre: Välj alternativen som skall jämföras. Här ska man bestämma sig vilka alternativ 
som man vill ha i sin beslutsmatris. Ska man fortsätta med cykelexemplet så kan man säga att 
här väljer man vilka cyklar man vill jämföra med varandra.  
 
Steg fyra: Utvärdera alternativen. I det här läget så brukar man utse ett av alternativen till 
”datum” som man jämför de andra alternativen mot. Är ett alternativet bättre än ”datum” på 
ett kriterie så sätter man ett + på det alternativet. Är det sämre så sätter man ett – istället. Det 
kan även vara så att ett alternativ är lika bra som ”datum” alternativet. I detta fall sätter man 
ett S. S står för ”Same” på engelska.  
 
Steg fem: Sammanställ resultatet av utvärderingen. Efter att alternativen är utvärderade 
mot ”datum” så sammanställer man hur många +, - och S som alternativen fick. Detta kallas 
det ”oviktade” resultatet. Sedan sammanställer man även det viktade resultatet. Här tar man 
och multiplicerar vägningen av kriterierna och multiplicerar med antingen +1, -1 eller 0 om 
alternativet har ett S. Sedan summerar man ihop de olika multipliceringarna till ett slutgiltigt 
resultat.  
Resultatet visar sedan vilket alternativ som är bäst för en. 
[15] 
 
 

 

 Tabell 9: Exempel på en beslutsmatris [15] 
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8 Resultat och rekommendationer 
 

8.1 Hur man skall upptäcka externt ångläckage 
 
Det finns ett stort antal alternativ för att upptäcka ett gasläckage. Beroende på vilken typ av 
gas det är så kan man använda olika metoder. Den typ av gas vi vill upptäcka är överhettad 
ånga. Dem leverantörer av diagnosutrustning för reglerventiler som har granskats har inte 
någon utrustning för att upptäcka läckage. Förslagen har därför tagits fram på egen hand. De 
förslag som har tagits fram för att upptäcka ångläckage är: 
 
Ultraljud 
Termoelement 
Motståndstermometer 
Pyrometer 
Värmekamera 
Hygrometer 
Vibrationsmätning 
Friktionsmätning 
 

8.1.1 Ultraljud 
 
Det vanliga är att man använder sig av ultraljud när man vill detektera läckage. Eftersom alla 
gaser skapar vibrationer som ligger i ultraljudets frekvensband när dom passerar från ett 
högtrycksområde till ett med lägre tryck så borde detta fungera för ett ångläckage vid 
packboxen. Ultraljudsutrustningar är generellt bärbara. Det innebär att man inte kan ha denna 
utrustning fast monterad på ventilen för att övervaka ifall det blir ångläckage. Det betyder att 
man med jämna mellanrum måste gå ut och ”lyssna” på ventilen efter läckage. I dagens läge 
så har man daglig tillsyn på ventilen där man gör en visuell kontroll. Då skulle man kunna ha 
med sig ultraljudsutrustning för att undersöka ifall det finns något ångläckage. Detta innebär 
dock att man bara mäter en gång per dag och om ångläckaget startar bara en liten stund efter 
man har mätt så kan det pågå i nästan ett dygn innan man kommer och mäter igen. Har man 
ett läckage under en så lång tid så kanske packboxen har tagit så pass mycket skada att 
ångläckaget inte kan åtgärdas av att endast dra åt glandmuttrarna utan ett packboxbyte är 
nödvändigt. Med detta resonemang så vill jag utesluta ultraljudsutrustning för att ensamt 
upptäcka ångläckage. Dock kan det fortfarande vara intressant att använda ultraljud i 
kombination med annan mätutrustning vilket återkommer senare i rapporten.  
 

8.1.2 Termoelement 
 
Varför temperaturmätning är ett alternativ för att upptäcka ett gasläckage kanske inte är 
solklart, men med tanke på att gasen är överhettad ånga med en temperatur på uppemot 585 
˚C så kanske det klarnar lite. Tanken är då att man ska montera termoelementen en bit upp på 
ventilstativet enligt bilden, precis under värmeskölden. Där ska den mäta luftens temperatur. 
Vid normal drift så ligger lufttemperaturen i det område på uppskattningsvis drygt 80 ˚C. Det 
finns inga exakta siffror på detta, men det uppskattas från data ifrån en temperaturmätning på 
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komponenternas som har gjorts. Vid ett ångläckage så kommer den varma ångan stiga upp 
mot värmeskölden där nu termoelementen är placerade. Då borde man se en väsentlig 
temperaturhöjning på luften från 80 ˚C till åtminstone 150 ˚C.  
Dessa termoelement är givetvis kopplade till en turbinens övervakningssystem där man har 
ställt in en larmnivå för temperaturen. Stiger temperaturen upp mot 200 ˚C så kan ett larm gå i 
rummet där driftspersonal sitter och därför då gå ut och åtgärda läckaget om möjligt.  
Det som har varit ett moment att fundera på är att termoelement har en referenspunkt som 
måste vara konstant. Om denna punkt sitter uppe vid själva mätpunkten så kommer även 
referenspunken öka sin temperatur och man får en felaktig temperatur. Detta löste sig dock 
genom att jag fick reda på att man kan ha referenspunkten flera meter ifrån mätpunkten. Med 
detta så kan man ha referenspunken på sådant avstånd att ångan inte kan påverka dens 
temperatur.  

 
 
 
Ytterligare ett argument för termoelement är att den metoden är väl beprövad och raffinerad 
eftersom den har funnits i närmare 150 år.  
Det som talar emot termoelementen är att det finns en risk att ångan letar sig ut åt ett annat 
håll än upp mot värmeskölden och då kommer man inte att märka läckaget. Sedan är det så att 
de inte har allt för lång livslängd. Beroende på vilken typ av termoelement så varierar 
livslängden men en uppskattning jag fick var att man bör byta ut dem efter cirka tre år. Har 
även hört att denna siffra är för lågt satt, att termoelement kan användas betydligt längre än 
så. Oavsett vad som stämmer så är det inte så farligt eftersom termoelement är förhållandevis 
billiga. Dom ligger på cirka 1000 kr för den modell med temperaturområde som passar oss.  
Sen är frågan hur många termoelement som behövs för att mäta temperaturen uppe vid 
värmeskölden. Eftersom vi inte har kunskap om hur ångan sprider sig så är det svårt att säga. 
Det får man göra tester på för att se.  
Eftersom de är så billiga i inköp så kan man placera ut fyra stycken termoelement 
symmetriskt där med 90 ˚ mellanrum. På så vis så täcker man in ett stort område och har bra 
chanser att upptäcka ett ångläckage.  

 

8.1.3 Motståndstermometrar 
 
Dom fungerar med lite annorlunda princip än termoelementen och har ännu noggrannare 
mätresultat men med ett sämre mätområde. Annars är de ganska lika i egenskaper. Den största 
skillnaden är att motståndstermometrar inte är lämpande för att mäta lufttemperatur. Det finns 

Termoelement 

Figur 24: Ritning ventil med termoelement (röda) 
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såklart motståndstermometrar som mäter temperaturen på gaser och luft, men det är 
egentligen rekommenderat att man använder termoelement i de fallen.  
Denna typ av temperaturmätning är med som förslag eftersom man skulle kunna upptäcka ett 
ångläckage genom att mäta temperaturen på komponenter på ventilen för att då vid ett 
ångläckage se att temperaturen ökar. Det som är mest intressant är att veta temperaturen på 
värmeskölden. Där skulle man kunna fästa en pt-100 givare. Eftersom skölden är av rostfritt 
stål så leder den värme väldigt bra. Oavsett var på skölden som ångan träffar så kommer 
temperaturen överallt på skölden öka vilket gör att det räcker att bara ha en givare. Det 
egentliga problemet är att värmeskölden rör sig axiellt (upp och ned) i och med att ventilen 
öppnar och stänger. Det innebär att man måste göra någon lösning för kabeln så den inte slits 
av eller nöts sönder. Det är även ett problem med om en givare går sönder så är det inte så lätt 
att byta den medan turbinen går just på grund av att ventilen kan röra sig medan man arbetar 
och då finns det en klämrisk.  
 

8.1.4 Pyrometer 
 
Pyrometrar är en typ av temperaturmätningsutrustning som inte behöver röra objektet som 
den mäter temperaturen på. Det innebär att vi skulle kunna mäta temperaturen rakt på 
ventilspindeln eller värmeskölden medan själva pyrometern sitter på säkert avstånd. Denna 
metod är beprövad tidigare på Siemens ventiler så vi vet att den funkar. Det som kan tänkas 
vara ett problem är att pyrometrar har problem med att mäta på blanka ytor. Då uppstår fel 
temperatur eftersom strålningen reflekteras mot den blanka ytan. En simpel lösning på detta är 
att måla den blanka ytan med svart färg för att få bättre mätsäkerhet. Det kan dock såklart 
endast göras så högt upp på ventilspindeln att färgen under ett fullt utslag aldrig berör 
packningar eller glanden. Om man mäter på värmeskölden så har man ungefär samma 
problem. Man måste måla värmeskölden för att den inte ska vara blank. Sedan är det väldigt 
kritiskt vart man placerar pyrometern i detta fall eftersom värmeskölden och fjädrarna rör sig 
axiellt så blir det inte samma mätpunkt på skölden när ventilen är i sitt undre dödläge som när 
den är i sitt övre läge. Det måste man kompensera för när man placerar ut pyrometern. Ett 
förslag på montering kan ses nedan. Då placerar man pyrometern strax utanför ventilstativet 
och siktar den mot värmeskölden. Har man rätt vinkel på monteringen skall den kunna mäta 
på värmeskölden oavsett ventilens läge (Detta fungerar även om man byter ut dagens 
värmesköld mot oljeskölden). Givaren representeras av det röda strecket.  
Andra fördelar med pyrometrar är att de är relativt billiga i inköp, samt att de inte behöver så 
mycket underhåll. Deras beräknade livstid är också betydligt högre än för tillexempel en 
värmekamera.  

 
Figur 25: Ritning ventil med pyrometer (röd) 
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8.1.5 Värmekamera 
 
Värmekamerautrustning är den mest avancerade utrustningen av de förslag jag nu lägger 
fram. En värmekamera fungerar i stort sätt som en vanlig videokamera förutom att den har en 
annan detektor i sig. Det som jag tillsammans med leverantörer av värmekameror har kommit 
fram till är att en värmekamera med en okyld microbolometerdetektor skulle passa våra behov 
bäst. Sen är det dock så att hela kameran behöver någon typ av kylning för att klara de 70 ○C 
som alla komponenter på och i närheten av turbinen ska vara dimensionerade för. Det löser 
man genom att införskaffa ett såkallat ”skyddshus” där man leder in antingen kallt vatten eller 
kall luft för att hålla temperaturen på kameran under 50 ○C. Helst ska den hållas på runt 30○C. 
Allt detta kostar en bit över 100000 kr. Det är ca 10 gånger så dyrt som en pyrometer och 
nästan 100 gånger så dyrt som ett termoelement. Anledningen att detta fortfarande är ett 
intressant alternativ är för dess förmåga att kunna mäta temperaturen på många ställen 
samtidigt. Dessutom skulle det vara en stor fördel om man såg ångan för att verkligen 
bekräfta att man har ett läckage. [Detta är i skrivande stund fortfarande ett litet frågetecken. 
Man vet att man kan se ånga på en värmekamera men man vet inte om överhettad ånga är 
synlig på grund av att den har så låg luftfuktighet. Detta är något som man får göra tester på 
för att avgöra.]  
 

8.1.6 Hygrometer 
 
Hygrometer var ett alternativ för att detektera ett ångläckage som brainstormades fram precis 
som alla de andra alternativen. Tanken var då att man skulle kunna se en ökning av 
luftfuktigheten antingen i omgivningen där ventilkonstruktionen är monterad eller just 
ovanför glanden. De tog dock inte lång tid innan detta alternativ avfärdades på grund av att 
det skulle ta för lång tid för att se en ökning av luftfuktigheten i omgivningen för att det ska 
vara effektivt. Det är även så att det inte finns hydrometrar som är anpassade för den höga 
temperaturen som den skulle behöva utstå om den skulle vara monterad ovanför glanden.  
 

8.1.7 Vibrationsmätning 
 
Vibrationsmätning kan vara ett alternativ för att se om vi har ett ångläckage på ventilen eller 
inte. Eftersom en fallerande packbox nästan alltid beror på vibrationer av vissa frekvenser så 
borde man även se att frekvensen eller amplituden ändras när vi har ett ångläckage. Detta är 
en metod som inte kommer att beskrivas allt för ingående här eftersom jag vet så lite om 
huruvida man kan se ett ångläckage eller inte med hjälp av vibrationsanalys. Dem metoder 
som har nämnts ovan är mycket troligare alternativ för att upptäcka ångläckaget. 
Annledningen till att detta alternativ fortfarande är kvar är att vi antagligen kommer att göra 
vibrationsanalys på ventilen även om det inte är för att hitta ångläckaget och då skulle man 
kunna testa om man ser en skillnad i frekvensen eller amplituden vid ett ångläckage.  
 

8.1.8 Friktionsmätning 
 
Friktionsmätning är liksom vibrationsmätning en mätning som kommer föreslås ändå fast för 
att detektera andra problem. Tanken är i alla fall att man ska se skillnad i friktionen på 
packboxen mellan en frisk och en skadad packbox. Tanken är att man ska göra ett 
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delslagsprov. Det innebär att man ändrar positionen fram och tillbaka på ventilen en kort del. 
När man gör detta så studerar man hur mycket hydraultryck som behövdes för att lyfta 
ventilen och hur mkt tryck det blir på oljan då man släpper ner ventilen igen. Differensen i 
tryck däremellan beror på friktion i olika rörliga komponenter. Detta är ändå en metod som 
jag tror ganska lite på eftersom det antagligen är ganska liten friktionsändring mellan en frisk 
packbox som inte läcker och en som läcker.  

 

8.1.9 Utvärdering av alternativen 
 
För att kunna skilja ut vilken metod som lämpar sig bäst för att upptäcka ångläckaget så har 
en beslutsmatris tagits fram. Här utvärderas vilka metoder som är bäst på olika kriterier.  
 
 
 

 
Kriterier  Värde 

IR-
kamera Termoelement Motståndstermometer 

IR-
pyrometer 

Hög Driftsäkerhet 20 1 2 2 3 
Lågt pris 5 1 3 3 2 
Lång livslängd 15 2 2 2 3 

Noggranna mätvärden 5 3 2 3 2 
Tydliga resultat 20 2 1 1 1 

Monteringsmöjligheter 10 2 2 1 3 

Klara höga temperaturer 20 2 3 2 3 
Lätta reparationer 5 1 3 2 3 
  Totalt: 195 210 180 250 
 
Som synes så är varken ultraljud, friktionsmätning, hydrometer eller vibrationsmätning med i 
utvärderingen.  
Att ultraljud inte är med beror på att eftersom det är ett bärbart instrument som inte övervakar 
konstant, så går den inte att jämföra med de andra metoderna med tanke på livslängd, 
monterbarhet osv.  
Hygrometern är inte med på grund av att den uteslöts som alternativ så tidigt i 
undersökningen. Den skulle kunna vara med i utvärderingen men den skulle få så låga poäng 
att det inte spelar någon roll.  
Friktionsmätning och vibrationsmätning vet vi för lite om deras egenskaper för att upptäcka 
ett eventuellt ångläckage för att ta med i denna utvärdering. Dessa alternativ ska endast ses 
som förslag som kan tänkas fungera.  
 

8.1.10 Resultat 
 
Som synes så bedömdes pyrometern som det bästa alternativet. Denna beslutsmatris kan dock 
endas användas som en fingervisning då man inte gjort några praktiska tester. Gör man det så 
kanske man ser styrkor och svagheter hos de olika alternativen som inte tagits upp här. 

Tabell 10: Beslutsmatris 
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Dessutom har mycket av de fakta som använts för att gradera de olika alternativen inte 
kommit från oberoende källor. Därför bör man göra egna tester för att få fram riktiga data.  
 
Man kan även kombinera olika metoder. Som exempel så skulle man kunna montera 
termoelementen för att övervaka temperaturen ovanför packboxen. Om de upptäcker en 
avvikelse från normal temperatur så kan man gå ut med en ultraljudsutrustning eller en bärbar 
värmekamera för att bekräfta att det verkligen är ett ångläckage. Sen kan man kombinera de 
olika metoderna så man mäter på flera områden samtidigt och därmed få säkrare mätresultat.  
 

8.1.11 Slutsats externt ångläckage 
 
Enligt beslutsmatrisen var pyrometern det bästa alternativet. Min rekommendation till 
Siemens är ändå att man ska testa de olika metoderna under en längre tid för att se deras 
svagheter och för att få en uppfattning om hur bra dessa metoder egentligen är. Under denna 
korta tid jag gör detta examensarbete så hinner jag bara skrapa på ytan på de olika metoder 
som finns för att upptäcka ångläckage. Man skulle behöva göra en mer ingående 
undersökning. Sen har jag inte tagit någon hänsyn till att olika leverantörer av utrustningen 
har olika kvalitéer på sina produkter. Det kan finnas andra leverantörer av tillexempel 
värmekameror som lämnar bättre garantier, priser osv. Denna jämförelse behöver självklart 
också göras.  
 

8.2 Hur man ska upptäcka vibrationerna 
 
Vibrationsproblemet är ett allvarligt problem som jag beskrev tidigare. Det finns flera typer 
av utrustning som mäter vibrationer.  
Som grund till denna analys har jag förutom FMECA även haft tillgång till rapporter från 
tidigare tillfälliga vibrationsmätningar på reglerventiler. Jag har också varit med vid en 
vibrationsmätning på en ventil vid Idbäcksverket i Nyköping. Några av mätningarna har 
utförts när man har haft problem med mycket vibrationer i ventilspindeln vilket har lett till 
packboxhaveri. Andra mätningar har skett på ventiler som länge har gått problemfritt.  
Av dessa analyser så har jag fått fram att de vibrationer som är skadliga för ventilen är de som 
är under 2000 Hz. Det finns vissa frekvenser i området 20-2000 Hz som sammanfaller med 
ventilens egenfrekvens. Dessa frekvenser förstärks och kan skada ventilen. Man bör dock 
observera att det inte är frekvensen som skadar ventilen utan det är amplituden på vibrationen 
vid de olika frekvenserna som kan skada. Eftersom dessa frekvenser är akustiska så bör man 
kunna höra dem. Vid vissa frekvenser så är amplituden högre än vid andra.  
Därför bör mätutrustningen som ska detektera dem farliga vibrationerna kunna mäta inom 
detta frekvensband på 20 till 2000 Hz.  
De metoder som tagits fram för att mäta vibrationer är: 
 
Accelerometer 
LVDT 
LDV 
Ultraljud 
Ljudmätning 
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8.2.1 Accelerometer 
 
Detta är det mest naturliga alternativet. Dessa kan mäta inom det frekvensområdet som 
önskas. Det är även beprövat eftersom man i tidigare vibrationsanalyser använd sig av 
accelerometrar för att mäta vibrationerna. Det som visat sig i dessa undersökningar var att de 
accelerometrar som utsattes för väldigt höga temperaturer fallerade. Om man ska använda sig 
av accelerometrar så får man ta hänsyn till detta och montera dem på ”rätt ställen”. Det som 
anses som ”rätt ställen” är någonstans på spindeln. Där är vibrationerna som störts och där 
borde det också märkas tydligast ifall höga vibrationshastigheter uppkommer.  
 

8.2.2 LVDT 
 
Denna utrustning har sin stora fördel i att har mycket lång livslängd samt har många 
användningsområden. Nackdelarna är att den mäter förskjutning istället för acceleration eller 
hastighet. Eftersom tidigare mätningar har sina resultat i hastighet och det är även i den 
enheten som gränsvärdena är uppsatta så är det inte den optimala givaren. Dessutom är den 
svårare att montera gentemot en accelerometer. Därför anser jag att det inte är en bra givartyp 
att använda sig av.  
 

8.2.3 LDV 
 
Dessa är ett vettigt alternativ till accelerometrarna. Eftersom LDV-givarna inte måste beröra 
objektet som de mäter på så kan man mäta på komponenter och områden där man inte kan 
placera vanliga accelerometrar på grund av till exempel för hög temperatur. Detta skulle 
underlätta betydligt vid vibrationsmätningar på ventilen. Det finns såklart några nackdelar 
med denna typ av givare också. Den första är att det är osäkert hur bra den kan mäta på blanka 
objekt såsom ventilspindeln. Detta kan enkla tester avslöja. Den andra nackdelen är priset. 
Eftersom de kostar runt 200000 kr styck och man behöver tre av dem för att mäta i tre 
frihetsgrader så blir det en stor summa pengar jämfört med vanlig vibrationsutrustning.   
 

8.2.4 Ultraljud 
 
Ultraljud kan inte användas på grund av dess frekvensband. Ultraljud mäter frekvenser från 
20000 Hz och upp till 100000 Hz vilket är på tok för högt får våra ändamål. Därför försvann 
denna metod ganska snabbt från alternativslistan.   
 

8.2.5 Ljudmätning 
 
Eftersom vibrationerna är inom det akustiska frekvensområdet så är det så att vibrationerna 
borde ge ifrån sig ljud. Tanken är då att placera någon typ av mikrofon i närheten av 
ventilspindeln och mäta ljudet. Fördelarna med denna metod är att den är beröringsfri vilket 
innebär att man inte behöver montera mikrofonen på själva spindeln. Det är dock oklart om 
denna metod fungerar då det är hög ljudnivå vid ventilen vilket gör att ljud från andra 
komponenter troligen stör ljudet från vibrationerna. Eftersom detaljerna kring denna metod är 
så oklara så är den ingenting jag rekommenderar. Det skulle behövas nogranna tester för att 
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verkligen se om det funkar. Min hypotes är att det inte kommer att fungera. Jag tror att det är 
för svagt ljud som uppkommer från vibrationerna. Sen är det så att den inte mäter 
amplituderna utan frekvensen vilket innebär att man måste bygga mätningen på tidigare 
insamlad data. Är det någonting på ventilkonstruktionen som ändras så ändras även 
frekvensområdena där det är stora amplituder vilket gör de tidigare insamlade frekvensdata 
oanvändbara.  
 

8.2.6 Utvärdering av alternativen 
 
I denna utvärdering så kommer jag inte att använda mig av en beslutsmatris eftersom det är så 
många av mina alternativ som inte fungerar till det jag vill mäta.  
Till detta problem hade jag även experthjälp från Siemens vibrationsavdelning. Dom ansåg att 
det alternativ som skulle fungera bäst är att montera accelerometrar. Motiveringen till det är 
att de är så allsidiga. Man kan också använda LDV givare istället för accelerometrar men det 
skulle bli en onödig kostnad eftersom de inte skulle ge bättre resultat. Den enda egentliga 
fördelen med att använda LDV är att man skulle kunna mäta lite längre ner på spindeln och 
därmed få lite bättre mätvärden. Skillnaderna i mätvärdena är ändå ganska obetydliga för vår 
del. 

  
 
 

8.2.7 Slutsats vibrationer 
 
Jag rekommenderar Siemens att man skall använda accelerometrar monterade på kopplingen 
för att mäta vibrationerna som kan uppstå. Huvudargumenten till detta val är att det är en 
beprövad metod. Accelerometrar är billiga i inköp och har lång livslängd. En annan viktig 
anledning var att Siemens vibrationsexperter ansåg att accelerometrar var det bästa 

 Figur 26: Accelerometer monterad på kopplingen [2] 
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alternativet. På bild 36 ses en accelerometer monterad på kopplingen. Denna är monterad med 
lim. Om man ska ha en fast montering förslår jag att man skruvar fast accelerometern på 
kopplingen. Det kräver att man modifierar kopplingen enligt ritning i bilaga 4.  
 

8.3 Hur man ska upptäcka externt oljeläckage 
 
Eftersom det är en brandfara om oljan läcker ner på ventilens varma delar så måste man 
upptäcka läckaget innan detta sker. Oljeläckage från någon o-ring på servomotorn är i annat 
fall oftast inte ett så stort problem att man måste stoppa turbinen för att åtgärda det. Det 
brukar vara väldigt små mängder hydraulolja som läcker ut, vilket gör att det inte skapar 
några problem som stör driften annars. Brand är också bara ett problem då ventilerna är 
monterade stående.  
Det inte finns någon speciell utrustning för att upptäcka ett externt oljeläckage. 
På grund av bristerna på utrustning som kan detektera ett externt oljeläckage så får man förlita 
sig på visuell inspektion. I detta fall så innebär det att man med jämna mellanrum går ut till 
ventilen och kollar på alla skarvar och kopplingar som kan tänkas läcka olja. Man kan dock ta 
fram någon typ av hjälpmedel för att underlätta inspektionen. Framförallt så kan man ta fram 
någon lösning som avleder oljan på så vis att den inte träffar ventilens varma delar. Faktum är 
att detta redan gjorts. På äldre ventilmodeller där det var vanligare med oljeläckage så hade 
man en skiva med kanter monterad på ventilspindeln. I denna ”kopp” så rann den läckande 
oljan ned för att sedan rinna vidare genom ett dräneringshål. På så vis så kom oljan aldrig i 
kontakt med varma delar på ventilen. Man bortgick sedan från att använda skivan när 
oljeläckaget blev ett ovanligt problem.  
 

8.3.1 Oljehatt 
 
Jag vill införa denna metod igen men i en modifierad upplaga. Tanken är att man monterar en 
rund skiva precis under servomotorns hydraulhus. Design på skivan kan ses i bilaga två. 
Skivan kläms fast mellan servomotorn och ventilstativet. Inga modifieringar av 
ventilkonstruktionen behövs för att montera dit skivan. Meningen med oljehatten är att om det 
uppstår ett oljeläckage på servomotorn så ska det rinna ned på skivan och stanna där istället 
för att rinna ned till ventilens varma delar och fatta eld. En annan fördel med denna skiva är 
att det är väldigt lätt att se om man har ett läckage eller inte. Det är bara titta på skivan och se 
om det finns någon olja där istället för att söka igenom hela servomotorn.  
 

8.3.2 Oljesköld 
 
Jag vill även modifiera nuvarande värmesköld på så vis att den förutom att den skyddar 
fjäderpaketet från värme även blir en uppsamlingsficka för nedläckande olja. Ritningar finns i 
bilagor. Det man måste göra är att byta ut befintlig värmesköld och muttern som spänner 
fjädrarna. Värmeskölden som idag är delad i två delar byts ut mot en solid värmesköld som 
man fäster med fyra skruvar i muttern (till skillnad från idag då man fäster 
värmesköldsdelarna i kopplingen). Värmeskölden föreslås även få en annan design ifrån 
dagens platta modell. Från centrum av skölden så föreslås den få en lutning nedåt som slutar 
med en upphöjd kant precis som modellen ovan. Tanken är att oljan som kan läcka ut ifrån 
servomotorn rinner ner från servomotorn och inte tas upp av den övre koppen samlas ihop i 
denna kopp och på så vis hindras från att komma ner på de varma delarna av ventilen. Det 
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kommer att finnas ett litet hål i koppen där oljan kan rinna ned i ett uppsamlingskärl. 
Anledningen att jag inte vill samla upp olja i värmeskölden är att vid en snabbstängning så 
kommer all den oljan spillas ut över ventilens varma delar. Men som sagt så ska oljan samlas 
upp i ett kärl som är placerat separat från ventilen. [De varma delarna är de delar som har en 
temperatur som överstiger oljans flampunkt.] 
 
I och med att all olja som läcker ut samlas upp i koppen och kärlet så är det väldigt lätt för 
driftpersonal att se om man har ett läckage. I stället för att varje dag gå igenom och kolla alla 
tätningsställen på servomotorn så kollar de endast om det finns någon olja på 
uppsamlingsställena. Finns det ingen olja där så kan de gå vidare. Finns det olja i kopp eller 
kärl får de kolla upp var oljan kommer ifrån och på så vis detektera läckaget.  

8.3.3 Slutsats externt oljeläckage 
 
Dessa konstruktioner fyller två viktiga funktioner. Dels att de förhindrar olja från att läcka ned 
på de varma delarna av ventilen men också att de gör ett oljeläckage mer visuellt med dessa 
två uppsamlingspunkter. Därför rekommenderar jag att man börjar tillverka dessa.  
 

8.4 Hur man ska upptäcka internt oljeläckage 
 
Det sätt som känns rimligast för att detektera det inre läckaget är att man mäter flödet på 
trycksidan eller retursidan av hydraulsystemet eftersom all olja som tar sig igenom 
servomotor och servoventil som inre läckage åker tillbaka till tanken genom returledningen. 
Undantaget är en specialretur som är till för tätningen mellan kolvstång och servomotorns 
hus. Eftersom den tätningen har separat returledning så kommer inte den inkluderas och 
lämnas därmed obevakad om man väljer att mäta på huvudreturledningen.  
Jag har kommit fram till att det är bättre att mäta flödet på trycksidan. Det är delvis på grund 
av att man då även får med det läckflöde som tar sig ut ur den andra returledningen. Sedan får 
man även med externt läckage. Det krävs dock att det ska vara ett stort externt oljeläckage för 
att man ska upptäcka det på flödesmätningen. Huvudanledningen till att jag vill ha 
flödesmätningen på trycksidan är just för att det är tryck på oljan där. Det innebär att det bara 
är olja där. På retursidan kan luft leta sig in genom ledningarna och det kan störa 
flödesmätningen och då får man inga tillförlitliga resultat.  
 

8.4.1 Kugghjulsflödesmätare 
 
Det har varit svårt att hitta en flödesmätare som lämpar sig för vårt användningsområde. Jag 
fick dock tillslut fram att det finns kugghjulsflödesmätare som kan klara av både flödena och 
viskositeten som oljan har. Ett stort frågetecken har varit om det blir för stora tryckförluster i 
mätutrustningen. Om det blir det så kan det bli svårt för ventilen att öppna som den ska.  
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Beräkning av tryckförlust 
 
Givet:  
Viskositet olja (min): 16 cSt (mm2/s) vid 55 ˚C 
Viskositet olja (max): 45 cSt (mm2/s) vid 30 ˚C 
Densitet olja: ca 880kg/m3 
Oljetryck: 100 bar alternativt 140 bar   /10MPa alt 14MPa/  
Flöde: 1 – 70 liter/min 
 
Formler: 
 

ρ
ην =

 

ν = dynamisk viskositet (m2/s) 
η = Kinetisk viskositet (Pas) 
ρ = densitet (kg/m3) 
 
Resultat: 
 
ν (max) = 0,0396 Pas = 39,6 mPas 
 
Som man ser i tabell 37 så är maximal tryckförlust drygt 7 bar för en viskositet på 39,6 mPas 
och flöde på 70 liter/min för modell ZHM 04.  
 

 
 Figur 27: Tryckförlust/flöde diagram [13] 
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Beräkningar visar att flödesförlusterna för en speciell modell ligger inom acceptabla nivåer.  
Mer exakta siffror på vad vi vill mäta är att normalt sett så ligger den inre förbrukningen vid 
stillastående ventil på en liter per minut. Ökar denna siffra så innebär det såklart att man har 
läckage vilket i sin tur innebär att någon tätning eller snabbstängningspluggarnas säten är 
dåliga. På så vis kan man se om en renovering av servomotorn inklusive servoventil är 
nödvändig eller inte.  
Flödesgivaren som är tänkt kan fås med både utgång för att koppla till dator och se värdena 
där samt digital visare så man kan läsa av värdena på själva mätaren. Om flödena inte 
övervakas kontinuerligt av en dator så föreslår jag att man veckovis undersöker läckflödet 
genom att kolla på mätaren.  
En annan viktig sak att uppmärksamma är att man bara kan undersöka läckflödet när ventilen 
är i ett fast läge. Rör ventilen på sig så blir det såklart stora flöden genom servoventilen. Detta 
innebär att om man kopplar givaren mot en dator så kan man inte ställa in en larmnivå på två 
liter per minut (som är ett för stort läckflöde) eftersom vid ventilreglering så kommer flödet 
vara mångdubbelt större. Förslaget är att man har en sammankoppling mellan signalerna från 
flödesmätaren och ventilens positionsgivare. Då kan man säga till datorn att den inte ska mäta 
flödet så länge ventilen rör sig.  

8.4.2 Slutsats internt oljeläckge 
 
Eftersom inre läckage är ett problem som pågår under lång tid innan det skapar så stora 
problem att det påverkar ventilens funktion så är det inte så motiverat att koppla upp 
signalerna från flödesmätaren mot en dator utan jag anser att det räcker med att man 
periodiskt går ut och inspekterar flödet på plats. Denna flödesmätning bör då ske med en 
kugghjulsflödesmätare som har beskrivits.  
Flödesmätaren bör monteras på ledningen som matar ventilen med olja. Inga 
monteringsförlag ges på denna eftersom dragningen av oljeledningarna skiljer sig mellan 
”siterna”.  
 

8.5 Hur man ska upptäcka kärvande servoventil 
 
Som beskrivet tidigare i rapporten så handlar det om att servoventilen får svårt att röra på sig i 
sin slid och därmed begränsar flödet till servomotorn.  
Det finns ingen speciell utrustning som är anpassad för att undersöka detta problem.  
Man kan dock eventuellt hitta samband mellan servoventilen och servomotorn som gör att 
man kan se hur rörlig servoventilen är.  
 
Man skulle kunna gör en jämförelse mellan signalen till servoventilen samt positionen på 
servomotorns kolv över en viss tid. Tanken är att man samlar in data när man använder en 
servoventil i bra skick och då tar fram en funktion som beskriver sambandet mellan signalen 
till servoventilen och gånghastigheten för servomotorn.  
När man har denna funktion kan man utföra en jämförelse mellan dessa tre parametrar (signal, 
position och tid) vilket ger ett såkallat ärvärde. Detta jämför man med den funktion som man 
tagit fram och ser om det stämmer överens.  
Det som är bra med detta alternativ är att ingen extra utrustning behöver införskaffas utan all 
utrustning för insamling av data finns redan.  
 
Alternativ nummer två är att man ser på förhållandet med servoventilens styrsignal mot 
tryckförändringshastigheten i servomotorn. Till denna mätning så måste en tryckgivare 
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införskaffas. Detta är dock ingen större kostnad och en tryckgivare bör ändå monteras för 
andra problemdetekteringar som kan läsas ovan. Fördelarna med att mäta tryck gentemot 
hastighet är att man tar bort faktorer såsom friktion i ventilspindeln som skulle kunna påverka 
resultatet. Svårigheterna med mätningen ligger i att det är ett väldigt kort tidsintervall för 
tryckändringen och det kan då vara svårt att se sambanden.  
 
Sista varianten är att man jämför styrsignalen till servoventilen med flödet genom ventilen. 
Detta tror jag är det sämsta alternativet då flödet är linjärt mot hastigheten på servomotorn och 
då ger det ingen skillnad om man mäter flöde eller hastighet. Man måste införskaffa en 
flödesmätare om detta skall ske vilket man kanske gör ändå för att detektera andra problem 
som man kan läsa om ovan.  
 
För att göra denna mätning så måste man såklart ändra styrsignalen till servoventilen. Här 
skiljer sig metoderna åt då man måste röra på ventilen en bit för att man ska kunna göra 
signal/hastighets mätning. För att göra signal/tryckmätningen behöver man inte knappt flytta 
ventilen. Det kanske räcker med att man skickar en störsignal som säger att servoventilen 
skall öppna 2-3% en kort tid vilket ger en tryckförändring men ventilen kommer på grund av 
friktionen inte att märkbart ändra sin position.  
Eventuellt så behöver man inte göra en störsignal heller utan eftersom servoventilen alltid 
reglerar lite fram och tillbaka så skulle man kunna se på sinuskurvan för styrsignalen och 
jämföra den med signalen från tryckgivaren.  
 

8.5.1 Slutsats kärvande servoventil 
 
I dagens läge så finns ingen data lagrad på styrsignalen till servoventilen. Det är därför jag 
inte kan avgöra vilken av nämnda metod som fungerar och framförallt om någon fungerar. 
Teori och verklighet går inte alltid hand i hand.  
Därför måsta man åka ut på ”site” och samla ihop data för att analysera dessa samband. Först 
då kan man avgöra hur bra dessa metoder är.  
 

8.6 Hur man ska upptäcka att reglerventilen håller på att fastna 
 
Detta problem finns det som tur är en ganska enkel lösning på. Genom att mäta trycket som 
behövs för att öppna ventilen och jämföra det med det tryck som blir när man stänger ventilen 
så kan man räkna ut hur mycket friktion det är mellan ventilspindel och packbox/bussning. 
När man öppnar ventilen så måste man med hydraultrycket övervinna stängkraften av 
fjädrarna samt kraften som ångan trycker ned ventilen med. Utöver dessa krafter så måste 
friktionskraften övervinnas för att ventilen skall röra sig uppåt.  
Utan friktionskraften så hade det varit i stort sett samma hydraultryck vid öppning av ventilen 
som stängning av ventilen i respektive ventilposition, förutsatt att det är samma ångdata.  
Vissa företag som levererar ventildiagnostik har med denna mätning i sitt system. Dom gör på 
samma vis att de mäter tryckskillnaden mellan öppning av ventil och stängning.  
 
Det man behöver göra för att mätningen skall lyckas är att installera en tryckgivare på 
servomotorn som mäter oljetrycket på trycksidan av kolven. När detta är klart så behöver man 
bara logga data från denna samt ventilpositionen över tiden. Sedan jämför man trycken när 
man öppnar ventilen och stänger ventilen. Denna tryckskillnad skall ej överstiga ett förinställt 
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värde. Görs detta skall det ges en larmsignal. Tanken är att man skall kunna göra denna 
mätning online, det vill säga under normal drift.  
Man borde dock även göra denna mätning offline och då göra slagprov för att se hur 
friktionen är genom hela ventilens arbetsområde. Om man har flera reglerventiler är ofta så att 
några ventiler är fullt öppna nästan hela tiden när man kör normalt och då har man ingen 
uppfattning om hur hög friktion det är på andra delar av spindeln.  
Man kan även ge störsignaler till ventilen så att den åker upp mycket lite och sedan ned 
mycket lite. På så vis kan man räkna ut friktionen i den punkt där ventilen är för tillfället.  
 

8.6.1 Illustration av slagprov med samt utan frikti on 
 
Detta är endast en illustration. I verkligheten är trycken högre i förhållande till 
öppningsgraden. Dessutom är fjädrarna förspända vilket gör att ventilen inte börjar röra sig 
från 0 bara utan att man måste bygga upp ett visst tryck innan den börjar röra på sig.  
När man gör ett slagprov så öppnar man ventilen till max och sedan stänger den igen eller 
tvärt om.  
Vi börjar med att titta på det optimala fallet där det inte är någon friktion alls. Detta stämmer 
inte överens med verkligheten då det alltid är lite friktion i ventilen. Trycket ökar med 
ventilens öppningsgrad. Detta stämmer överens med verkligheten dock så är förhållandet 
kanske inte så linjärt som det är här.  
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Nu ska vi titta på fall två där vi inför friktion. Här ser man att det är en tryckskillnad mellan 
när ventilen öppnar samt när den stänger. Detta beror på friktionen. Ju större friktionen är, 
desto större blir avståndet mellan de två linjerna. Med data från detta så kan man ganska lätt 
räkna ut hur stora friktionskrafterna är i ventilen.  
 

Tryck 

Figur 28: Illustration slagprov utan friktion 
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8.6.2 Slutsats ventilfriktion 
 
Man bör installera en tryckgivare och börja mäta ventilens friktion. Jag anser att man bör 
mäta friktionen on-line och sedan vid planerade driftstopp göra slagprov för att se friktionen 
över hela ventilslaget.   
 

8.7 Hur man skall upptäcka slitna tallriksfjädrar 
 
För att upptäcka att fjädrarna håller på att förlora sin fjäderkraft så kan man precis som ovan 
installera en tryckgivare och mäta trycket som funktion av ventilens position. Detta skall man 
göra för att sedan jämföra senare mätningar mot.  
Principen är denna. För att hålla ventilen i en viss position så krävs ett hydraultryck som 
skapar en kraft motriktad och lika stor som fjäderkraften plus kraften från ångan.  
Blir fjädrarna utslitna och därmed förlorar sin styrka kommer man att märka detta genom att 
det inte kommer att behövas lika stort hydraultryck för att hålla ventilen i samma position. En 
illustration på detta ses nedan.  

8.7.1 Illustration av förhållandet mellan nya och s litna fjädrar.  
Som rubriken antyder så är detta endast en illustration och därmed inga verkliga data. Här ser 
man att det inte behövs lika stort hydraultryck för att hålla en ventil på en position om 
fjädrarna är slitna.  
 

Figur 29: Illustration slagprov med friktion 
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När det gäller att se att det bildas sprickor så är det betydligt svårare. Eftersom dom vanligtvis 
bildas längst in mot spindeln så kan man inte se dom när ventilen är i drift utan man måste 
demontera fjädrarna från servomotorn och sedan inspektera dom. En idé som fanns var att 
man kanske skulle kunna mäta och se om det fanns kontakt och därmed friktion mellan 
spindel och fjädrar. Efter lite forskning så anser jag att det är för svårt för att genomföra. 
Motiveringen till detta är att om man ska mäta friktionen med hjälp av tryckgivaren på samma 
sätt som man mäter friktionen i packboxen så kommer det vara omöjligt att urskilja varifrån 
friktionen har uppkommit.  
En möjlighet skulle kunna vara att kontinuerligt mäta avståndet mellan varje fjäder. Har det 
uppkommit friktion mellan fjäder och spindel under tillexempel kompressionsfasen så bör 
fjädern som har blivit utsatt för friktion vara mer sammanpressad än övriga. Denna 
avståndsmätning anser jag vara för avancerad eftersom det skulle behövas en mätpunkt per 
fjäder samt ett väldigt exakt mätinstrument som alltid höll koll på avståndet mellan dessa 
fjädrar.  
Eftersom jag inte har kunnat komma fram till någon bra lösning på hur man ska kunna 
övervaka ifall sprickor bildas på fjädrarna så tänkte jag på lösningar hur man skulle kunna 
undvika att sprickorna bildas. Första iden var att man skulle placera fjäderpaketet i oljebad. 
Genom detta skulle det alltid vara olja mellan kolvstång och fjädrar och då skulle friktionen 
och därmed spänningskoncentrationen minska.  
En annan idé har varit att man skall göra en hylsa som man placerar på kolvstången när man 
monterar på fjädrarna. Hylsan ska agera distans mellan kolvstång och fjädrar så när man trär 
på fjädrarna på servomotorn så hamnar alla på samma avstånd från kolvstången. När man har 
monterat alla fjädrar så plockar man bort hylsan och spänner fast fjädrarna. Detta tror jag 
skulle eliminera risken att man monterar fjädrarna fel samt minska risken att fjädrarna trycks 
fel under drift i ett senare skede. Ritning på hylsan kan ses i bilaga 6. 
 

8.7.2 Slutsats fjäderslitage 
 
Eftersom jag tidigare föreslagit att man skall installera tryckmätare för att mäta ventilfriktion 
så kan man också lika gärna använda den till ändamålet att mäta fjäderkraften. Det blir inga 
ytterligare kostnader eller arbete. När det gäller sprickbildningen av fjädrarna så kan jag inte 

 Figur 30: Illustration av förhållandet mellan nya och slitna fjädrar 
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se något bra sätt att implementera konditionsbaserat underhåll under drift på dem. Därför 
föreslår jag att man fortsätter med systemet man använder idag då man demonterar och 
inspekterar fjädrarna vid varje MO.  
Jag anser även att man skall om möjligt tillverka hylsan jag tagit fram som ska underlätta vid 
montering av fjädrarna.  
 

8.8 Hur man ska upptäcka en fallerande positionsgiv are 
 
Positionsgivaren är en svår komponent att göra en diagnos på. När den har gått sönder har 
detta skett utan förvarning. Det finns inte så många olika sätt att kolla om den är på väg att gå 
sönder. Ett sätt som man använder sig av idag är att man periodvis mäter om givarens utsignal 
är linjär mot kolvrörelsen. Man undersöker också vilken utsignal den ger ifrån sig i ändlägena. 
Är det så att det sker en förändring i dessa signaler så kan man anta att givaren börjar bli 
dålig. Detta kan ses som ett potentiellt fel.  
Förutom denna felindikering så finns det inte så mycket man kan göra för att förutspå att 
positionsgivaren håller på att gå sönder.  
Min rekommendation är att man alltid ska ha en positionsgivare som reserv eftersom det är så 
svårt att hitta potentiella fel. Denna rekommendation stärks av att det faktum att det är så pass 
lätt att byta ut givaren. Detta är inget nytt utan detta är en rekommendation Siemens ger även 
idag.  
Jag vill alltså att man använder sig av underhållsmetoden ”run to failure” på denna 
komponent då jag anser att det är det enda alternativet. Den största anledningen till denna 
rekommendation är att den havererar med ett så slumpmässigt mönster att det inte skulle löna 
sig med förebyggande underhåll.  
Jag rekommenderar alltså oplanerat underhåll men jag anser ändå att man skall fortsätta att 
kontrollera givarens linjäritet samt ändpunkternas utsignal för att även om det är osannolikt 
kunna förutspå ett haveri. Om man lyckas med detta kan man planera in ett driftstopp där man 
kan byta givaren. Beroende på hur långt förloppet är mellan potentiellt fel och funktionellt fel 
är i detta fall så kan man kanske köra turbinen ända fram till nästa inspektion eller revision.   
Anläggningar med flera reglerventiler kan eventuellt fortsätta köra turbinen med en 
reglerventil stängd fram till ett lämpligt underhållstillfälle. De kommer självklart inte kunna få 
ut samma effekt ur turbinen som om de hade haft alla reglerventiler i drift.  
Har personalen rätt kunskap, rätt verktyg och tillgång till ny positionsgivare kan man 
dessutom göra bytet ganska snabbt vilket gör att det inte blir så stora inkomstförluster på 
grund av turbinstillestånd.  
Det finns kunder som har lagt förslag på att vi ska införa redundans på positionsgivarna och 
det är en bra lösning på problemet. Detta skulle dock kräva stora ombyggnationer av 
servomotorn vilket skulle bli mycket kostsamt. Därför är det inte ett alternativ för dagens 
reglerventiler.  
En annan idé som finns är att man kan ställa upp ett samband mellan positionsgivarens läge 
och andra driftparametrar liknande det som är förslag till servoventilerna. Detta kräver 
mätning av flera parametrar och avancerade ekvationer. Därför nämns endast detta och ingen 
vidare utredning av detta alternativ kommer att ske i denna rapport.  
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8.8.1 Slutsats positionsgivare 
 
Man ska fortsätta mäta linjäritet samt ändpunkternas utsignal. Min viktigaste rekommendation 
är dock att man skall ha positionsgivare i lager samt att driftpersonalen ska ha kunskap om 
hur man byter dessa. Är dessa kriterier uppfyllda kan man göra ett snabbt byte vid ett haveri.   
   

8.9 Hur man ska upptäcka ett internt ångläckage 
 
Det här undersöker man regelbundet genom ett såkallat täthetsprov. Det man gör då är att man 
har snabbstängningsventilen öppen och reglerventilen stängd. Börjar turbinen då rulla upp så 
har man ett läckage som överskrider det tillåtna. Denna kontroll gör man vid varje start av 
turbinen.  
Detta är en testprocess som jag anser inte kan effektiviseras. Eftersom man inte kan mäta 
läckaget under drift så kan man inte regelbundet få information om käglans och sätets skick.  
Eventuellt så skulle man kunna använda samma testprocess men man adderar en 
ultraljudsundersökning. Det finns en möjlighet att man skulle kunna bedöma läckaget bättre 
med sådan utrustning.  
Ultraljudsmätning har visat sig vara en bra metod för att hitta läckage. Det som talar emot att 
det skulle fungera är att läckaget är inne i ventilkonstruktionen med tjocka väggar och 
isolering utanpå. Det skulle dock eventuellt fungera ändå med rätt förstärkning på mätaren. 
Man måste dock göra några hål i isoleringsplåten för att man skall kunna höra 
ultraljudvågorna. Några löften har inte givits från tillverkare huruvida detta skulle fungera 
men jag anser att det är tillräckligt intressant för att man skall göra tester för att se hur bra det 
fungerar.  
En annan idé som jag har är att man skulle kunna använda sig av endoskopi för att se om det 
finns skador på kägla eller säte. Detta skulle kunna ske årligen. I dagens läge kan man inte se 
skador på ventilens inre delar förrän man demonterar ventilen vid den stora revisionen.  
Eventuellt krävs större hål än det som idag finns tillgängligt.  

8.9.1 Slutsats internt ångläckage 
 
Jag anser att man skall fortsätta med testerna man gör i dagens läge, men jag tycker också att 
man skall göra tester med ultraljud för att se om man kan detektera läckage bättre på det viset. 
Jag tycker även man skall undersöka möjligheterna med att inspektera ventilsäte och kägla 
efter skador med endoskop.  
 

8.10 Hur man ska upptäcka en kärvande magnetventil 
 
Det finns i dagens läge inga möjligheter att upptäcka att en magnetventil börjar kärva under 
drift av turbinen. Eftersom man inte kan slå till magnetventilen under drift på grund av att 
ventilen stänger då så går det inte att testa den online.  
I dagens läge så testar man magnetventilens funktion genom att innan uppstart av turbinen se 
till att snabbstängningsfunktionen och därmed magnetventilen fungerar.  
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Figur 31: Dagens arrangemang 
 
Såhär ser dagens hydraulschema ut för magnetventilen. Om man inte kan reglera 
magnetventilen på grund av att den har kärvat fast så kan man inte snabbt tömma oljan från 
trycksidan till retursidan. 
 

Figur 32: Förslag till nytt arrangemang 
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Detta är mitt förslag på hur man skulle kunna lösa problemet med fallerande magnetventiler. 
Här har man två magnetventiler som arbetar parallellt. Detta innebär att om en magnetventil 
kärvar fast så har man en magnetventil till som kan se till att ventilen snabbstänger vid behov.  
Problemet förut var också att man inte hade möjlighet att testa magnetventilens funktion 
under drift. I detta förslag kan man genom att man ställer om det mekaniska ställdonet så att 
en magnetventil är inkopplad mot servomotorn och den andra är kopplad mot en tryckgivare. 
Då kan man testa den andra magnetventilen genom att ge den pulser och se om den slår till.  
Sen kan man naturligtvis även ställa om så att man testar den första magnetventilen medan 
den andra har hand om servomotorn.   
 

8.10.3 Slutsats magnetventil 
 
Arrangemanget som presenteras ovan är en lösning på problemet. Med detta så kan man testa 
magnetventilernas funktion vid drift samtidigt som man ökar tillförlitligheten för funktionen. 
Alternativet är att man kör oplanerat underhåll. Alltså att man alltid har en magnetventil i 
lager samt den kunskap som behövs för att snabbt byta den.   
 

8.11 Problem som inte har tagits upp 
 
Här tar jag upp problem som jag inte har undersökt samt motivering till varför. 
 

8.11.1 Snabbstängningspluggar 
 
Man borde bygga om servomotorn på ett sådant sett att man skulle kunna testa pluggarnas 
rörlighet under drift. Detta går inte att utföra idag eftersom ventilen snabbstänger om man 
testar dem.  
Detta är ett omfattande arbete som kräver bearbetning av servomotorn. På grund av min 
begränsade tid att utföra detta arbete på så ansåg jag att det inte fanns någon möjlighet att ta 
fram någon lösning på problemet.  
 

8.11.2 Oljeanalys 
 
Många problem som kan uppstå med servomotorn orsakas av dålig olja. Efter en 
undersökning i ämnet så är det klart att det bästa sättet att förhindra dålig olja är att göra 
oljeanalys och byte oljan vid dåliga värden. Därför anser jag att man skall göra en oljeanalys 
med jämna mellanrum vilket man gör idag. Det man kan ändra på är att man kan lägga 
kontrollerna samt ett byte av oljefilter med tätare intervall för att säkerställa bra olja.  
 

8.11.3 Ventilsätet 
 
Man har tidigare haft problem med att ventilsätet har lossnat från ventilhuset. Men efter att 
man har monterat fler låspinnar och infört ett nytt sätesmaterial så har inte detta inträffat. Jag 
ansåg då att jag inte skulle lägga ned tid på att undersöka något som håller.  
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8.11.4 Fabrikationsfel 
 
Det kan uppstå sprickor och brott i ventilstativet och ventilhuset. Dessa brukar bero på 
vibrationer men det grundar sig ett fabrikationsfel. Det enda man kan göra för att förhindra 
dessa fel är att vara noga vid tillverkning, inte utsätta dem för stora stötar eller vibrationer, 
samt att göra en visuell undersökning efter sprickor. Jag tyckte därför att det inte var en punkt 
som behövdes göra en större undersökning på.  
 

8.12 Övriga förbättringsmöjligheter och råd till Si emens 
 
Jag tar här upp kortfattat andra förbättringsmöjligheter jag har sett under mina veckor på 
Siemens.  
 

8.12.1 FMECA 
 
En av de två FMECA jag hade tillgång till för att upptäcka problemen med ventilen var inte 
komplett. Nu hade jag som tur var tillgång till en ”ventilexpert” som hjälpte till att förklara fel 
som kan uppkomma. Är man dock i en situation där man bara måste förlita sig på FMECA’n 
kan jag tänka mig att de kan vara ett irritationsmoment att den inte är ifylld korrekt.  
Därför föreslår jag att man lägger några arbetstimmar på att göra klart FMECA’n för 
reglerventilen.  
 

8.12.2 Aktivitetslistor 
 
Dagens aktivitetslistor duger inte som underlag till vad som skall ske vid underhåll. Det sker 
idag arbete med att utveckla dessa men jag vill betona hur viktigt detta arbete är. Det finns 
stor potential i dessa för att standardisera underhållsarbetet. Med ett standardiserat underhåll 
med bra aktivitetslistor kan man effektivisera inspektionerna och revisionerna.  
 

8.12.3 Filtpackning 
 
Filtpackningen som ska förhindra att smuts kommer in i servomotorn bör bytas ut. Förslaget 
är att man gör denna av annat material än dagens. Detta utbyte rekommenderas på grund av 
att filtpackningen kan orsaka korrosion på kolvstången. Lämpligt material för ny packning 
vore någon gummiblandning.  Befintlig packning har artikelnummer T3750-190. 
 

8.12.4 Återkoppling 
 
Det behövs en bättre återkoppling mellan Siemens Industrial Turbomachinery AB och deras 
kunder. Som det är idag så rapporteras inte alla fel som uppstår på siterna tillbaka till Siemens 
vilket gör att det blir svårt att veta vilka fel som uppstår och hur ofta det sker. Med 
information om alla fel som uppstår så kan man effektivisera underhållet och utveckla de 
felande komponenterna. Kommunikationen mellan kunder och Siemens måste därför 
förbättras och en mer systematisk rapportering till Siemens bör ske.  
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8.12.5 Kontroll av gångsträcka 
 
Eftersom tillverkarna av de dynamiska tätningarna i servomotorn ger sin livslängd i en 
längdenhet så borde man med hjälp av positionsgivaren börja mäta hur mycket ventilen rör 
sig. På så vis skulle man kunna samla in information och få en bättre uppfattning om när 
tätningarna bör bytas. På ventiler där det inte sker så mycket rörelse så skulle man antagligen 
kunna använda tätningarna längre än vad man gör idag.  
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9 Fortsättning på arbetet 
 
Det finns självklart mycket arbete kvar innan man kan använda sig fullt ut av 
konditionsbaserat underhåll på reglerventilerna. Det tas därför upp nedan vad som bör göras 
härnäst för att arbetet skall fortskrida framåt.  
 

• Det viktigaste arbetet gäller att praktiskt utvärdera hur bra de framtagna 
diagnosmetoderna är. I teorin så bör alla metoder fungera men det är bara genom 
praktiska tester som man verkligen kan bekräfta det. Det beskrivs mer ingående i nästa 
kapitel vad man bör testa på de olika metoderna. 

• Man bör göra en kostnadsanalys där man ställer kostnaden för diagnosutrustningen när 
det gäller inköp, installation samt reparation, mot de besparingar som diagnosmetoden 
kan generera.  

• Man bör ta en närmare koll på hur man kan modifiera dagens förebyggande underhåll. 
Huvudsaken med arbetet var att minska mängden avhjälpande underhåll (oplanerat 
underhåll) men man vill också minska mängden förebyggande underhåll. Här krävs 
det tester med diagnosutrustningen för att se tiderna mellan potentiellt fel och 
funktionellt fel.  

• En viktig punkt är att undersöka hur ofta man bör mäta med diagnosutrustningarna. 
Vissa komponenter bör man undersöka kontinuerligt medans andra möjligtvis endast 
någon gång då och då, som till exempel inför revisioner.  

 
När punkterna ovan är genomförda har man kunskap om vilka diagnosmetoder som bör 
användas och hur mätningarna skall göras.  
Utöver dessa huvudområden bör man tittare närmare på det som nämns i kapitell 8.11 och 
8.12.  



 82 



 83 

10 Koncentrat av rapportens diagnostikmetoder 
 

10.1 Externt ångläckage 
 
Ett ångläckage från reglerventilens packbox bör övervakas på minst ett av följande vis: 
 

1. En värmekamera som filmar ventilens spindel och gland. 
2. Temperaturmätning av området kring värmeskölden alternativt direkt på 

värmeskölden. 
3. Ultraljudsmätning där man har en portabel utrustning.  

 
Övervakningen av packboxen bör ske kontinuerligt vilket utesluter ultraljud som ensamt 
alternativ. Förslaget är då att man kombinerar en temperaturmätning med ultraljud.  
Man bör då övervaka temperaturen kontinuerligt. Om det sker en temperaturförändring så kan 
man gå ut och undersöka med ultraljud för en bekräftelse av ångläckaget.  
Ultraljudsutrustningen kan eventuellt ersättas med en bärbar värmekamera.  
 
Det som bör jobbas vidare på inom detta område är en praktisk utvärdering av mätmetoderna. 
Genom att göra det kan man få fram vilken av mätmetoderna alternativt vilken kombination 
av mätmetoder som bör användas.  
De kvaliteter som bör undersökas är hur snabbt ett ångläckage kan detekteras samt hur tydliga 
resultaten är. Värmekamerans förmåga att se ångan bör testas.  
 

10.2 Ventilvibrationer 
 
Vibrationer som uppstår i ventilens spindel bör övervakas av en accelerometer. 
Accelerometern som införskaffas bör kunna mäta tre frihetsgrader i samma enhet. 
Monteringen av accelerometern kräver modifikation av ventilens koppling enligt bilaga 2.  
 
Härnäst bör man göra en undersökning huruvida man bör mäta vibrationerna kontinuerligt 
eller endast vid speciella tillfällen. Dessa kan vara testkörning vid ny ventil samt efter stor 
revision.  

10.3 Externt oljeläckage 
 
Det finns ingen diagnosutrustning som kan övervaka läckaget. Därför bör visuell inspektion 
ske på dessa. För att undvika brand och underlätta den visuella inspektionen har två koppar 
tagits fram. Dessa kan ses i bilaga 2. Tänkt montering för dessa finns beskriven i kapitel åtta.  
 
Det som bör ske härnäst är en optimering av kopparnas form. Dels för att få bästa möjliga 
funktion men även för att dessa ska bli så billiga att tillverka som möjligt.  
Kärlet som skall samla upp oljan från oljeskölden bör tas fram.  
För att montering av oljeskölden skall vara möjlig krävs att en ny stoppmutter tillverkas enligt 
bilaga 2.  
 



 84 

10.4 Internt oljeläckage 
 
Här kan man använda en kugghjulsflödesmätare för att mäta flödet av olja till servomotorn 
och på så vis detektera ett internt oljeläckage. Mätning bör ske inför revisioner för att i 
framtiden kunna avgöra ifall man skall göra demontering av servomotor. Det är fördelaktigt 
att mäta oftare än så för att tidigt märka ett läckage. Det kan göra att man kan åtgärda felet 
innan det skapar reglerproblem för ventilen.  
 
Man bör mer noggrant undersöka hur ofta mätningen bör ske. Monteringen av flödesmätaren 
bör också ses över.  
 

10.5 Kärvande servoventil 
 
Det finns tre olika signalsamband man kan undersöka för att märka en försämrad funktion hos 
servoventilen.  
Det man skall jämföra är signalen till servomotorn med antingen oljeflödet, kolvhastigheten 
eller oljetrycket på kolvens trycksida.  
Enligt teorin bör sambandet mellan signal och kolvhastighet vara mest användbart. 
 
Man bör göra laborationer för att ta fram ekvationen mellan servoventilens styrsignal och 
kolvens hastighet vid en väl fungerande servoventil.  

10.6 Förhöjd ventilfriktion 
 
Man kan undersöka hur mycket friktion det uppstår i packboxen genom att göra mäta 
hydraultrycket under kolven. Tryckmätningen skall ske vid reglering av ventilen. Mätningen 
bör göras vid slagprov innan uppstart av turbin.  
 
 Det arbete som bör ske härnäst är att göra ett val av tryckgivare samt utföra installation av 
denna.  
 

10.7 Fjäderslitage 
 
Det man kan göra för att detektera slitna fjädrar är att undersöka dess relaxation. Det gör man 
på samma sätt som för ventilfriktion.  
När det gäller sprickbildning har examensarbetet inte genererat några diagnosmetoder. Det 
har dock tagits fram en ritning på en hylsa som skall användas vid montering av fjädrar på 
servomotor. Detta för att minska risken för ocentrerade fjädrar och därmed sprickor. 
 
Samma som för förhöjd ventilfriktion. Utöver de så borde lämpligt material och 
tillverkningsmetod tas fram för hylsan. Man bör även forska vidare i friktionsnedsättande 
lösningar för att minska risken för sprickbildning.   
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10.8 Fallerande positionsgivare 
 
Examensarbetet har inte resulterat i någon diagnosmetod för denna. Man bör fortsätta med de 
tester man gör idag.  
 
Det finns en idé om att man kan se samband mellan olika utsignaler från ventilen och på så 
vis se att positionsgivaren ger ut en felaktig signal som kan ge en ledtråd om att den är på väg 
att haverera. Fortsatt undersökning kring detta bör ske.  
 

10.9 Internt ångläckage 
 
Det finns två förslag för att detektera ett internt ångläckage. Båda ska endast ses som 
komplement till dagens täthetsprov. Det man eventuellt kan använda är ultraljud för att höra 
om det är något läckage. Ett till alternativ är att titta på ventilsäte och kägla med endoskop för 
att se skador som kan leda till läckage.  
 
Man bör göra tester för att se om man kan detektera läckaget med ultraljud. Det bör även 
kollas efter lämpliga ingångshål för endoskopet.  
 

10.10 Kärvande magnetventil 
 
Eftersom det inte går att utföra någon diagnos på magnetventilen med dagens inkoppling av 
den föreslås en ombyggnation som kan ses i kapitel åtta. Då kan man testa magnetventilens 
funktion under drift samt öka tillförlitligheten för funktionen.  
 
Man bör undersöka hur svår denna ombyggnation blir för att kunna avgöra ifall den är lämplig 
att utföra. Det som bör undersökas är antalet adaptrar samt deras utseende som måste 
tillverkas samt kostnaden för dem. Man bör även undersöka vilken typ av styrning som 
ställdonet skall ha.  
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11 Avslutande diskussion 
 
Vid det här laget så har jag gått igenom alla problem som med någorlunda sannolikhet kan 
uppstå med reglerventilen samt kommit fram med någon typ av lösning på hur man kan 
övervaka komponenterna.  
 
Eftersom inga praktiska tester har utförts så ska mina förslag endast ses som 
rekommendationer för vidare prövning. Dom förslag jag har lagt på övervakningsmetoder 
som Siemens har gjort tidigare tester på kan dock ses som tillförlitliga.  
 
Diagnostiken är framtagen för att upptäcka potentiella fel i ett så tidigt stadium som möjligt. 
Tester får senare visa hur lång tid det är mellan potentiellt fel och funktionellt fel för att kunna 
avgöra om man kan köra turbinen till nästa planerade driftstopp.  
 
Först när man har uppfyllt ovanstående punkter så kan man på allvar modifiera dagens 
serviceaktiviteter. Gör man detta utan praktisk kunskap om mätmetoderna och tidsuppfattning 
om avståndet mellan potentiellt fel och funktionellt fel kan det innebära stora kostnader för 
oplanerade driftstopp.  
 
Vid ansvarsfullt användande av diagnossystemet beskrivet i rapporten kan man göra stora 
besparingar genom att undvika att göra onödigt förebyggande underhåll på komponenter i bra 
skick.  
 
Syftet med arbetet var att undersöka vad som kunde fallera på ventilen, samt att komma med 
förslag till hur man skall övervaka ventilens hälsa, vilket har presenterats i rapporten. Med 
detta är målet med arbetet uppfyllt.  
 
Jag har delvis gått ifrån syftet och målet med examensarbetet i de fall jag har tagit fram 
förslag på ombyggnationer som förhindrar fel, men jag ansåg att det var det rätta att göra i 
dessa fall.   
 
Detta har varit ett mycket intressant och roligt examensarbete att genomföra vilket jag vill 
tacka personerna nämnda i Förord för att jag fick möjligheten att få göra detta.  
 
Jag hoppas rapporten kommer till användning för Siemens i fortsatta undersökningar inom 
området.  
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