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Sammanfattning 
 

Examensarbetet har genomförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång. 
Arbetet innebär modernisering av ventiler till ångturbiner. Uppgiften består av två delar, 
där den första delen är att modernisera dagens tätningar i spindelgenomföringen. Syftet 
är att finna en mer vibrationstålig, driftsäker och mindre utrymmeskrävande lösning. 
Det andra delprojektet är att finna alternativ till dagens tallriksfjädrar i de servomotorer 
som reglerar ventilen. Anledningen till att nya fjädrar skall tas fram är att öka 
livslängden, minska slitaget och utrymmesbehovet på servomotorerna. 

 

För att kunna genomföra uppgiften på ett effektivt och strukturerat sätt har en metodik 
för systematisk konceptutvecklings används. Denna metodik har varit hjälpfull för att 
finna nytänkande lösningar. För att kunna dimensionera komponenterna har 
beräkningsmodeller tagits fram för de ångkrafter som verkar i en ångventil samt för 
olika typer av packboxar och fjädrar.  

 

Arbetet med moderniseringen av spindeltätningar har resulterat i att en ny typ av 
packbox har valts som minskar friktionen samt behovet av efterdragning. Två olika 
lösningar har tagits fram för att skapa den förspänningskraft som gör att packningen 
tätar. Båda lösningar minskar behovet av underhållsarbete samt underlättar 
monteringen. En indikation ges även när rätt kraft är uppnådd, vilket minimerar risken 
för läckage eller att ventilen inte går att manövrera. 

 

Analysen av servomotorer resulterade i att inga möjliga alternativ till tallriksfjädrar 
hittades. Modifieringar har därför tagits fram för att förbättra dagens tallriksfjädrar. 
Dessa ändringar innebär att slitaget minskas och livslängden ökas betydligt.  

 





  

Abstract 
 
This thesis was preformed at Siemens Industrial Turbomachinery AB in Finspång. The 
work is to make modernizations of steam turbine valves. The first part of the project is 
to modernize stem packing with the purpose to find a more reliable and space-saving 
solution that is less sensitive to vibrations. The second part is to find an alternative 
solution for cup springs in servomotors. A new spring type is desirable to increase the 
lifetime, lower the wear on stem shafts and to make it more space-saving. 

 

To be able to perform the task efficiently and organized a method for systematic design 
has been used. This method has turned out to be quite useful tool in order to find new 
approaches to problems. Calculations of steam forces in a valve together with different 
types of box packing and springs have been done. 

 

The modernization of stem packing has resulted in a new type of box packing. The 
winnings of changing packing are lowered friction and need of maintenance. Two 
solutions of live load systems have been created. Both solutions minimize the need of 
maintenance and make the mount and dismount easier. An indication makes sure that a 
sufficient force is applied on the box packing. 

 

An analysis shows no alternative to replace the existing cup springs. The main goal was 
changed and modifications were made to improve the cup springs. The modifications 
results in a lowered wear and a significant increase of cup spring lifetime. 
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1 Inledning 

 

1.1 

1 Inledning 

Företagspresentation 

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) ligger i Finspång i norra 
Östergötland. Verksamheten i Finspång omfattar idag utveckling, tillverkning och 
leverans av komponenter och kompletta anläggningar för kraft- och värmeproduktion. I 
Finspång finns också en omfattande serviceorganisation som täcker alla levererade 
produkter och anläggningssystem. 

 
Korta fakta 
Antal anställda i Finspång (2005): ca 2000.  
Sålda gasturbiner totalt (2005): ca 480 stycken. 
Sålda ångturbiner totalt (2005): ca 9000 stycken. 
 
Historik 
Finspång har levererat utrustning för kraftgenerering i över 100 år. Ursprunget är delvis 
företaget AB de Lavals Ångturbiner i Nacka, som började sin verksamhet 1893. 1913 
började sedan bröderna Birger och Fredrik Ljungström att i Finspång under namnet 
Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström (STAL) tillverka sin egenutvecklade 
motroterande radialångturbin.  
 
STAL och de Laval var delvis konkurrenter, men hade egentligen olika inriktningar. 
STAL var stora på stationära ångturbiner för bl.a. generatordrift medan de Laval 
arbetade med ångturbiner för örlogsfartyg och snabba handelsfartyg. Vid mitten av 
1950-talet gick de båda företagen samman, och verksamheten i Nacka flyttades 
successivt till Finspång. 
 
1913 Den motroterande radialångturbinen utvecklas 
1913 Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström, d v s STAL, bildas 
1944 STAL börjar utveckla gasturbiner (GT35) 
1965 Stal-Laval säljer 1: a turbinanläggning för kärnkraft, Oskarshamn I 
1982 Radialturbiner ersätts av växlande axialturbiner, VAX 
1984 ASEA Stal AB 
1988 ABB STAL AB 
2000 ALSTOM Power Sweden AB bildas, med Finspång som huvudsäte 
2003 Siemens köper Alstoms industriturbiner och bildar bolaget Demag Delaval 
Industrial Turbomachinery AB          
2004 DDIT byter namn till SIT, dvs. Siemens Industrial Turbomachinery            
(SIT AB, 2005) 
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1.2 Beskrivning av ångturbin 

Ordet turbin betyder spinnande eller snurrande och kommer från det latinska ordet turbo 
som betyder snurra. Principen för en ångturbin är att man kokar vatten för att sedan låta 
ångan driva ett hjul, rotorn, som åstadkommer en mekanisk rörelse, i form av rotation, 
se figur 1.1.  

 

 
Figur 1.1  Schematisk skiss över en ångturbins funktion. 

(Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

 

Beroende på ångans strömningsriktning genom rotorn skiljer man på axialturbiner och 
radialturbiner, se figur 1.2. I en axialturbin strömmar ångan i axelns riktning till skillnad 
mot en radialturbin där ångan strömmar radiellt, det vill säga ut från axeln. Gemensamt 
för båda ventiltyperna är att ånga släpps in i turbinen under högt tryck och att ångan 
sedan successivt expanderas. Detta medför att turbinens tvärsnitt är minst vid inloppet 
för att sedan öka i riktning mot utloppet.  

 

         
Figur 1.2  a) Axialturbin   b) Radialturbin 

(Källa: Internt material SIT AB, 2005) 
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1 Inledning 

 

1.3 

Ångflödet in i ångturbinen regleras av en eller flera ångventiler som ser till att turbinen 
hela tiden drivs med rätt varvtal och för att i ett nödläge kunna stanna maskinen snabbt. 
Till ångventilen hör en hydraulisk servomotor som öppnar och stänger denna. 
Examensarbetets uppgift innebär att en modernisering ska genomföras av dessa ventiler 
och servomotorer.  

Bakgrund 

Examensarbetet består av två olika delar. Den första delen handlar om att förbättra 
spindelavtätningen på ångventilerna. Del två består av att hitta alternativ till dagens 
lösning för att åstadkomma den stängande kraften i servomotorer. 

1. I dag används olika typer av grafitpackboxar för att täta av ventilspindel-
genomföringen på ångventiler. I många fall fungerar den lösning som finns idag, 
men kräver ofta ett omfattande underhåll för att förbli täta. Kombinationen högt 
tryck och temperatur tillsammans med vibrationer leder ibland till oacceptabelt 
korta underhållsintervall. På äldre radialturbiner finns en avtappning innan 
packboxen för att minska krafterna på packboxen. Avtappning ska nu tas bort 
från samtliga ventiler. Detta kommer att leda till att större krav ställs på 
packboxarna. Olika lösningar för att komma till rätta med detta problem har 
provats, såsom olika typer av packningsmaterial, olika antal packningsringar, 
olika inbyggnad. Det som hittills gett bäst resultat är en kombination av 
fjäderbelastad packbox och koniska packningsringar. Dagens lösning är dock för 
utrymmeskrävande för att kunna appliceras på alla ventiler. Dessutom saknas 
tillförlitligt underlag för att bedöma erforderliga radiella och axiella krafter med 
denna lösning. En bättre kontroll över erforderliga och verkliga krafter 
efterfrågas. Ytterliggare krav på lösningen är att den inte ska kräva för stor 
ombyggnation av ventilen för att hålla kostnaden så låg som möjligt. 

 

2. I dag används enkelverkande hydrauliska ställdon för manövrering av 
ångventilerna. De fjädrar som används idag är en tryckande spiralfjäder eller ett 
paket av tallriksfjädrar. Med spiralfjäder är problemet att går det i vissa fall inte 
att åstadkomma tillräckligt stor kraft inom tillgängligt utrymme. På dagens 
reglerventiler används tallriksfjädrar som staplas i långa fjäderpaket. Problemet 
med denna applikation är att man har en kraftig nötning mellan tallrikarna och 
styrytan (kolvstången) och livslängden på fjädrarna är i vissa fall alltför kort. 
Utifrån detta sökes en ny lösning för att skapa erforderlig stängande kraft, som 
dessutom har bättre livslängd och tar mindre plats än tallriksfjädrarna. 
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1.4 Syfte och mål 

Syftet med de två uppdragen som examensarbetet består av är:  

 
1. Att komma fram till en mer vibrationstålig, driftsäker och mindre 

utrymmeskrävande avtätning av ventilspindelgenomföring på ångventiler. 
 
2. Att komma fram till en alternativ lösning för att åstadkomma den erforderliga 

stängande kraften på ställdon till ångventiler, som har längre livslängd, ger 
mindre slitage och har mindre ett utrymmesbehov än dagens stängande fjädrar. 

 
Målet med uppgifterna är: 
 

Uppgift 1 

• Att komma fram till vilken typ av packningsringar som är mest lämpad för 
denna applikation. 

• Att verifiera beräkningsmodellen för denna typ packbox, dels genom kontakter 
med tillverkarna, dels genom praktiska prov i egen verkstad. 

• Att komma fram till en alternativ lösning på fjäderbelastning av packboxen, som 
kräver mindre utrymme, har en inbyggd kraftbegränsning och är lättare att 
kontrollera utifrån än dagens lösning. Här finns ett förslag på att eventuellt 
använda vågfjädrar istället för dagens tallriksfjädrar. 

• Att i kontakt med tillverkaren och genom praktiska prov i egen verkstad komma 
fram till en fungerande beräkningsmodell för vågfjädrar. 

 
 
Uppgift 2 

• Att komma fram till ett fungerande alternativ till dagens stängande fjäder. Ett 
alternativ skulle vara ovan nämnda vågfjädrar, men uppdraget är inte begränsat 
av detta. 

• Att i kontakt med tillverkaren och genom praktiska prov i egen verkstad komma 
fram till en fungerande beräkningsmodell för vågfjädrar. 
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1 Inledning 

 

1.5 

1.6 

Avgränsningar 

I beräkningsmodellerna för ångkrafterna kommer strömningskrafterna som uppstår i 
ventilerna endast att baseras på tester utförda på ABB STAL och ingen bakomliggande 
teori kommer att presenteras i rapporten. Krafterna är beroende på hur ventilkäglan ser 
ut och en analys av samtliga ventilkäglor skulle bli för tidskrävande.   

   

Packboxarna som väljs i arbetet kommer inte testas med ångtryck. Anledningen är att 
tiden för examensarbetet är allt för kort. Även de tester som kommer att genomföras på 
packboxarna kommer att begränsas till ett endast inkludera ett fåtal olika packboxar.  

 

I den andra uppgiften har en avgränsnings gjorts, vilket innebär att endast de 
servomotorer som tillverkas idag ska analyseras. Resultatet från uppgiften kommer 
sedan att eventuellt kunna modifieras för att även passa äldre modeller, detta ligger 
också utanför examensarbetets ramar.  

Rapportens uppbyggnad  

För att ge läsaren en överblick över rapportens struktur presenteras här en kort 
sammanfattning av rapportens uppbyggnad 

• Inledning 

I inledningen ges en kort beskrivning av företaget där examensarbetet utförs. 
Syfte och mål beskrivs samt vilka avgränsningar som har gjort i arbetet. 

 

• Teori 

Här beskrivs de olika delarna av en ångturbin som är intressanta för arbetet samt 
ett kort beskrivning av problemen som finns med dagens lösningar.  

 

• Metod 

I denna del av rapporten presenteras de metoder som har använts i 
utvecklingsarbetet. Här ges även en kort presentation av de beräkningsmodeller 
som tagits fram i examensarbetet. För den intresserade kan en fullständig 
genomgång av metoder och beräkningsmodeller läsas i bilagorna. 

 

• Resultat 

I kapitlet presenteras hur konstruktionsarbetet har genomförts samt resultat från 
undersökningar och beräkningar. De koncept som tagits fram presenteras samt 
vilka åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med problemen.   
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• Diskussion 

Här diskuteras de beslut som tagits under arbetets gång och hur dessa påverkar 
resultaten som uppnåtts. Det framtida arbete som vi anser vara viktigt för att 
färdigställa lösningarna till färdiga produkter presenteras också. 

 

• Slutsatser 

Här presenteras de slutgiltiga koncepten som examensarbetet har resulterat i. 
Denna del kopplar samman resultatet med syftet av arbetet samt hur väl den 
definierade problemställningen är uppfylld.  
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2 Teori 

 

2.1 

2 Teori 

Beskrivning av Ångturbin 

Ångturbinen är en turbomaskin där arbetsmediet utgörs av ånga, i allmänhet vattenånga. 
Som tidigare nämnts delas ångturbinerna in i radial- och axialturbiner, beroende på 
ångans strömningsriktning. I en ångturbin omvandlas inte bara ångans mekaniska energi 
utan även dess termiska energi. En turbin är uppbyggd av både fasta och roterande 
skovelkransar, se figur 2.1. Framför de roterande skovelkransarna sitter fasta 
skovelkransar (ledskenor) som har till uppgift att rikta strömmen av ångan. 
Kombinationen av en krans av fasta ledskenor och ett efterföljande skovelhjul kallas för 
ett turbinsteg. (Alvarez, 1998) 

 

 
Figur 2.1  a) Radialturbin   b) Axialturbin 

(Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

 

Beroende på hur ångans energi ändras mellan inloppet och utloppet på turbinen skiljer 
man på liktrycksturbiner och övertryckturbiner. I en övertrycksturbin, eller 
reaktionsturbin som den även kallas, sker ångans expansion både i de fasta ledskenorna 
och i skovelkanaler. I skovelhjulet är ångans tryck konstant och energin sjunker 
eftersom ångans rörelseenergi omvandlas till arbete mot skovlarna. 
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För en liktrycksturbin, eller aktionsturbin, sker ångans expansion endast i ledskenorna. 
Tryck och temperaturfallet i ledskenorna bidrar till en kraftig hastighetsökning på ångan 
och ångans rörelseenergi används för att utöva en kraft på skovlarna. (Alvarez, 1998)   

Exempel på aktionsturbiner är de Laval-turbinen och Curtisturbinen.  

Exempel på reaktionsturbiner är Parsons- och Ljungströmturbinen.  

 

Ångturbiner delas även upp mellan kondenseringsturbiner och mottrycksturbiner. I en 
kondenseringsturbin leds utloppsångan, som passerat genom turbinen, till en kondensor 
som har ett tryck långt under atmosfärstrycket. Denna typ av ångturbin används bland 
annat i dagens kärnkraftverk. I en mottrycksångturbin expanderas ångan på samma sätt 
som i en kondenseringsturbin. Processen avbryts dock i ett tidigare skede då ångan 
fortfarande har en hög temperatur (ca 100°C). Utloppsångan kan sedan användas till 
exempel för att värma vatten i ett fjärrvärmesystem. (Alvarez, 1998) 

 

Beroende på vilket ångtryck man har i turbinen delas turbinerna in i hög-, mellan- och 
lågtrycksturbiner. Högtrycksturbiner har ett tryck över 100 bar och en lågtrycksturbin 
har ett tryck under 15 bar. Turbiner mellan dessa tryck går under benämningen 
mellantrycksturbiner. (Internt material SIT AB, 2005) 

 

På SIT AB har historiskt alla typer tillverkats, men idag ligger fokus på axialturbiner av 
aktionstyp. Under normal drift har ångan idag en temperatur på upp till 545 ˚C och ett 
arbetstryck på maximalt 165 bar. 
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2 Teori 

 

2.2 Beskrivning av ventiler 

På turbinerna finns det ett flertal olika typer av ventiler som har olika funktioner. Men 
de ventiler som omfattas av detta examensarbete är endast reglerventiler och 
snabbstängningsventiler. En principskiss av ånginloppet ses i figur 2.2. Ångan leds först 
förbi snabbstängningsventilen för att sedan passera reglerventilerna och vidare in i 
turbinen. Till varje ventil hör en hydraulisk servomotor som öppnar och stänger 
ventilen. 

 

 

Figur 2.2  Ånginlopp till ångturbin (Källa: Alvarez, 1998) 

 

Gemensamt för dessa ventiler är att de är av typen dockventil. Ventilens ingående delar 
presenteras i figur 2.3. Flödet av ånga genom ventilen styrs av hur mycket ventilkäglan 
är öppen. Ventilkäglan sitter fast på spindeln, som höjs och sänks med hjälp av en 
hydraulisk servomotor. Spindeln löper genom det så kallade ventillocket. Längst ner i 
locket är en bussning monterad, som har till uppgift att styra ventilspindeln radiellt. 
Ovanför bussning sitter en packbox, vilkens funktion är att täta mellan spindel och 
ventillocket för att förhindra läckage av ånga från ventilen. Packboxen beskrivs 
ingående i kapitel 2.3. För att packboxen skall täta måste den pressas nedåt med en 
förspänningskraft. Denna kraft fås från den så kallade glanden, som kan antingen vara 
direkt gängad i ventillocket eller fäst med hjälp av bultar. 
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Ventilspindel 

Packbox Bussning 

Ångans 
strömningsriktning 

Ventillock 

Gland

Ventilkägla 

Ångans 
strömningsriktning 

Figur 2.3  Beskrivning av ingående delar i ångventil 

(Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

 

Många äldre ventiler är utrustade med ett avtappningsrör, se figur 2.4. Avtappningen är 
konstruerad så att man under drift har ett kontrollerat flöde genom avtappningen. 
Ångflödet leds genom en smal spalt för att sedan expanderas vid avtappningen. När 
ångan expanderas sjunker ångtrycket och tryckfallet över packboxen sjunker. Ett mindre 
tryckfall över packboxen resulterar i att mindre krav ställs på dess tätande funktion. 
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2 Teori 

 

 
 

Figur 2.4  Spindeltätning med avtappning (Källa: Internt ma

Beskrivning av ångkrafter 
När ventilen är helt stängd, är ångtrycket ovanför käglan (P1) hö
käglan (P2). Detta resulterar i att ångkraften (FÅ) verkar i stängan
2.5a. När ventilen sedan öppnas kommer ångan att börja strömm
uppstår. I samband med att ett medium strömmar genom spalten
strömningskrafter (FStr), som verkar i stängande riktning på vent
teoretiskt kunna bestämma storleken på dessa krafter måste ström
strypstället noggrant analyseras. Bland annat måste flödets storle
(vinkeln mellan strömmande strålen och käglan) vara kända. Str
även påverkas av kavitationseffekter och Coandaeffekten (vätsk
”häfta vid” närliggande metallytor), Olsson & Rydberg (1993).  

 

När ventilen öppnas ytterligare och tryckdifferensen över ventile
stängande strömningskrafter att successivt minska. Det tryck som
undersidan av käglan kommer istället att medföra en öppnande k
ångkraften (FÅ) kommer således att från att ha verkat i stängand
verka i öppnande riktning. När under ventilslaget denna övergån
helt på utformningen av ventilkäglan och ventilsätet. Vid en helt
strömningskrafterna minimala och det enda som verkar på kägla
ventilen, se figur 2.5c.  
Avtappningsrör

Packbox
 

terial SIT AB, 2005) 

gre än trycket under 
de riktning, se figur 
a genom den spalt som 
 uppstår 
ilen (figur 2.5b). För att 

ningsförhållandet i 
k och strålvinkeln 

ömningskrafterna kan 
estrålen tenderar att 

n minskar kommer de 
 nu verkar på 

raft. Den resulterande 
e riktning övergå till att 
g kommer att ske beror 
 öppen ventil är 
n är ångtrycket i 

11 



 

 

 

  FStr

P2

 FÅ P1

FÅ

P1

P2

 
Figur 2.5   a) Stängd ventil   b) delvis öppen ventil   c) helt öppen ventil  

(Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

 

Snabbstängningsventiler 
För att man, vid eventuella fel på turbinen, snabbt ska kunna stoppa turbinen måste 
ångan först passera den så kallade snabbstängningsventilen. Under normal drift är denna 
ventil helt öppen så ångan kan passera med så litet motstånd som möjligt. Skulle något 
fel uppstå kan ventilen stängas på någon tiondels sekund och därmed stoppa ångflödet 
in i turbinen. Öppnandet av snabbstängningsventilen sköts med en hydraulisk 
servomotor och när ventilen ska stängas åstadkoms en stängande kraft med hjälp av en 
fjäder. Anledningen till att man använder sig av fjäderkraft i stängande riktning är att 
ventilen alltid ska kunna stänga oberoende av hydraultryck och elförsörjning. 
Ånginloppet är förhållandevis stort för att minska förlusterna i ventilen. Detta medför 
att servomotorn inte orkar öppna ventilen på grund av den stora ventilkäglan som krävs. 
Man använder sig därför av en så kallad pilotventil, se figur 2.6. Pilotventilen är mycket 
mindre än ventilkäglan och kräver således en mindre kraft för att öppna. Vad som 
händer när man öppnar pilotventilen är att utrymmet efter ventilen trycksätts. När sedan 
tryckskillnaden över ventilkäglan motsvarar den tillgängliga servokraften kan ventilen 
öppnas helt.  

 

När snabbstängningsventilen är helt öppen tätar bakre kanten på pilotventilen mot 
ventillocket. Detta kallas att ventilen återtätar och medför att den öppnande ångkraften 
blir större än för ventil utan återtätning. Det positiva med återtätning är att ingen ny 
ånga kan komma in i utrymmet mellan pilotventilen och packboxen. För ventiler med 
avtappningsrör innebär detta att packboxen inte får någon tryckdifferens att täta emot 
vid helt öppen ventil.  
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Ventilkägla 

Pilotventil 

Figur 2.6  Snabbstängningsventil med pilotventil (Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

Reglerventiler 
För att kunna ändra ångflödet in i turbinen under drift använder man sig av en eller flera 
reglerventiler. Anledningen till att man vill reglera ångflödet är att man på detta sätt styr 
effekten på turbinen. Gemensamt för alla reglerventiler är att de, precis som 
snabbstängningsventilerna, styrs med hjälp av en hydraulisk servomotor som öppnar 
och stänger ventilen.  

 

Även reglerventilerna är konstruerade för att vid eventuellt fel på turbinen kunna 
snabbstänga på någon tiondels sekund. Precis som på snabbstängningsventilerna 
åstadkoms den stängande kraften av en fjäder. Anledningen till att även reglerventilerna 
måste kunna snabbstänga är att säkerhetsföreskrifterna för turbiner kräver att det ska 
finnas två oberoende snabbstängningssystem.  

 

Beroende på turbinens typ och storlek varierar antalet reglerventiler och deras utseende. 
De minsta turbinerna har bara en reglerventil, medan det kan finnas upp till 8 stycken på 
stora turbiner. På en radialturbin sitter ventilkäglorna på en så kallad balk som styrs av 
en enda servomotor, se figur 2.7a. Axialturbinerna ser annorlunda ut, här delas 
ångflödet upp efter snabbstängningsventilen och leds in i turbinen på olika ställen. Vid 
varje inlopp till turbinen sitter en reglerventil med en ensam kägla, se figur 2.7b.  
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Figur 2.7  a) Ventilhus till radialturbin  b) Reglerventil till axialturbin 

(Källa: Internt material SIT AB) 

2.3 Beskrivning av packbox 

För att förhindra läckage i turbinen finns en packning runt ventilspindelgenomföringen. 
Ett antal olika packningsringar monteras runt spindeln och bildar en så kallad packbox, 
se figur 2.8. 

 

I dag används packboxar som består av kvadratiska ringar i formpressad grafit och med 
en pressad kolfiberfläta i toppen och botten. Flätornas funktion är att stryka av smuts 
och partiklar från spindeln så att inte de inre ringarna skadas och förlorar sin tätande 
funktion. Grafitflätorna tillverkas av en speciell kolfiberväv som impregnerats med ett 
värmebeständigt smörjmedel. De tre inre ringarna består av formpressad grafit och deras 
uppgift är att skapa tillräckligt stor radiell utvidgning för att en tätande funktion ska 
uppnås. Dessa ringar tillverkas av ”grafittejp” som lindas runt en axel för att sedan 
pressas ihop till önskad form och densitet. Ringarna som används på dagens ventiler 
består av minst 98 % grafit med densiteten 1,4 – 1,5 g/cm3 och innehåller inga fyll- eller 
bindmedel. En låg densitet på grafitringarna medför att ringarna lättare omsluter 
spindeln och tätar bättre, men också att de slits fortare. 
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Figur 2.8 Packbox med kvadratiska grafitringar  

 

Packningsringarna monteras runt spindeln och pressas ihop med hjälp av en gland som 
trycker på packboxen. Genom att påföra packningen en viss förspänning med hjälp av 
glanden så skapas ett tryck i packningen genom axiell kompression. En del av kraften 
medför en radiell utvidgning som ger ett tryck mellan packning och spindel, medan en 
del verkar axiellt mot nästa packning. Det är trycket mellan packning och spindel som 
ger packboxen dess tätande funktion.  

 

När ringarna pressas ihop sker en viss sättning, det vill säga att ringarna inte helt återgår 
till ursprunglig höjd om glandtrycket tas bort. Sättningen är beroende av glandtrycket 
och tiden. Med ett ökat glandtryck och tidsintervall ökar sättningen i packboxen. 
(Tashiro & Yoshida, 1990) Utöver sättningen så sker en viss nötning mellan spindeln 
och packningsringarna, när slitaget blivit tillräckligt stort blir det ett glapp mellan 
tätningen och spindeln. Packboxen förlorar då sin tätande förmåga och man måste 
återställa trycket på packboxen för att ringen ska expandera ytterligare i radiell riktning, 
och därmed täta. Återställningen av glandtrycket åstadkoms genom att glanden 
efterdras. 

 

På senare år har två olika metoder används för att skapa det axiella trycket från glanden 
på packboxen. Dels kan glanden vara gängad i locket och dras vid montering åt med ett 
visst moment för att få rätt förspänningskraft, se figur 2.9a. Den andra varianten, som är 
den idag gällande, är att man använder ett fjäderpaket som skapar en tryckande kraft 
mot glanden, se figur 2.9b.   
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Figur 2.9  a) Gängad gland  b) Gland med fjäderpaket 

(Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

2.4 Beskrivning av servomotorer 

I dag används enkelverkande hydrauliska servomotorer för manövrering av ånginlopps- 
och ångavtappningsventiler för ångturbiner. För att säkerställa att ventilerna kan stänga i 
alla situationer, används hydraultryck för att öppna och fjäderkraft för att stänga 
ventilen.  
 

När käglan börjar öppna finns en stor stängande kraft på grund av tryckfallet över 
ventilen, som måste övervinnas av hydraulkraften från servomotorn. När ventilen ska 
stängas dräneras hydraultrycket och fjädern trycker ner käglan. På en turbin finns det 
flera olika typer av servomotorer, men i denna rapport kommer endast regler- och 
snabbstängningsservon att beröras. Båda typerna är uppbyggda av en enkelriktad 
hydraulkolv som styr en kolvstång. Runt kolvstången sitter en fjäder som arbetar i 
stängande riktning, se figur 2.10. Samtliga servomotorer är konstruerade så att de kan 
dränera hydraultrycket och stänga ventilen på någon tiondels sekund. Fjädern som är 
monterad runt spindeln måste vara dimensionerad för att kunna stänga ventilen 
oberoende av vart på slaget käglan befinner sig. 
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Skillnaden mellan snabbstängningsservon och reglerservon är att medan 
snabbstängningsventilen endast rör sig mellan helt öppen eller helt stängd så måste en 
reglerventil mycket noggrant kunna styras till olika lägen, för att på ett effektivt sätt 
kunna styra turbineffekten. För att genomföra denna reglering med kort responstid 
behövs en servokraft som är betydligt större än de krafter som påverkar käglan. Detta 
medför att reglerservon är betydligt starkare än snabbstängningsservon, där den 
stängande krafter erhålls från en spiralfjäder. På VAX-turbinerna (Växlande 
axialturbiner) kommer den stängande kraften på reglerservon från ett paket 
tallriksfjädrar som är staplade i serie, se figur 2.10b.    

 

       
 

Figur 2.10 a) Servomotor med spiralfjäder b) Servomotor med tallriksfjäder 

(Källa: Internt material SIT AB, 2005) 
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3 Metod 

 

3.1 

3 Metod 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av de metoder som används under arbetets gång. 
Teorin bakom metoderna presenteras mer utförligt i bilaga 1. Syftet är att ge läsaren en 
förklaring till den arbetsgång som används i projektet samt varför vissa val görs.  

Systematisk konceptutveckling 

Systematisk konceptutveckling syftar till att följa en strukturerad arbetsmetod och 
därmed komma fram till ett eller ett par olika koncept i den tidiga produktutvecklings-
fasen. Koncepten kan sedan vidareutvecklas till en färdig produkt. Metodiken är 
sammanställd av Ulf Liedholm vid Linköpings Tekniska Högskola och är 
huvudsakligen lämpad för utveckling av mekaniska och mekatroniska produkter.  

 

Fas 1- Från problem till konstruktionskriterielista 
Målet med den första fasen är att ta fram en konstruktionskriterielista (KKL) samt en 
projektplan. Syftet är att finna vilka krav och önskemål som produkten ska uppfylla. 
Framtagandet av konstruktionskriterielistan delas in i tre steg där det första steget är att 
kritiskt granska problemet. Nästa steg är ”state of the art” som betyder att man 
undersöker liknande lösningar hos bland annat konkurrenter eller genom patentsökning. 
Sista steget är att undersöka projektets genomförbarhet.  

 

Undersökning av ”state of the art” begränsas till SIT ABs egna konstruktionslösningar 
och konstruktionsregler samt uppgifter från leverantörer. Projektets ekonomiska och 
teoretiska genomförbarhet analyseras inte, då SIT AB redan gjort bedömningen att 
arbetet är genomförbart och motsvarar ett 20 poäng examensarbete för två personer.  

 

Fas 2- Funktionsanalys 
Fas två i systematisk konceptutveckling kallas för funktionsanalys och har till syfte att 
finna de funktioner som produkten ska ha. Under denna fas ska även ett antal olika 
medel för att realisera funktionerna tas fram. Funktionsanalysen ska resultera i ett 
Funktion/Medel-träd (F/M-träd) som på ett överskådligt sätt visar alternativa lösningar 
och underfunktioner.  
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3.2 

3.3 

3.4 

Fas 3- Etablera koncept 
Den avslutande fasen ska resultera i ett eller flera koncept som ska ligga till grunden för 
det fortsatta produktutvecklingsarbetet. Framtagningen av koncepten görs genom att 
medel från den lägsta nivån i F/M-trädet kombineras. För att få en överskådlig bild över 
vilka medel som är möjliga att kombinera ställs dessa upp i en morforlogiskmatris. Ur 
denna matris sammanställs sedan ett antal koncept och beskrivs så detaljerat att en 
bedömning av genomförbarheten kan göras. De framtagna koncepten skall sedan 
utvärderas. Utvärderingen efterföljs av att ett eller några koncept som är mest lämpade 
väljs ut för fortsatt utveckling. När koncepten har valts ut ska en uppdatering av 
konstruktionskriterielistan ske där egenskaperna ska beskrivas mer ingående. Den 
avslutande delen är att en långsiktig planering över hela projektet tas fram.  

Konceptutvärdering 

Vid utvärdering av de olika koncepten används datummetoden. Denna metod bygger på 
att de olika koncepten jämförs, enligt de punkter som finns i konstruktionskriterielistan, 
med ett koncept som väljs som datum. Metoden tar inte hänsyn till hur mycket bättre 
konceptet är, utan endast att det är bättre. På grund av detta är det viktigt att flera 
utvärderingar genomförs med olika datum tills lösningen konvergerar. Fördelen med 
datummetoden är att det behövs relativt lite information om de olika alternativen för att 
kunna jämföra dem. Utvärderingsmetoden finns beskriven i sin helhet i bilaga 1.2.  

Beräkningsmodeller 

Examensarbetet har inneburit att ett antal olika beräkningsmodeller har tagits fram. 
Bland annat har ångkraftsberäknings gjorts som är baserade på internt 
beräkningsunderlag från SIT AB. En stor del av arbetet består av att analysera olika 
fjädertyper. Detta har inneburit att ingående beräkningsmodeller även har tagits fram för 
våg- och tallriksfjädrar. Där det har varit möjligt har uppgifterna hämtats från 
beräkningsstandarder i övrigt fall kommer de från leverantörer. Beräkningsmodellerna 
presenteras i sin helhet i bilaga 2. 

Friktionstest 

En del av uppgiften var att genomföra praktiska prover för att verifiera vilken packbox 
som är mest lämpad för ventilerna. Dessa tester har som syfte att bestämma friktionen 
mellan packboxen och ventilspindeln vid olika förspänningskraft. Testerna utfördes i en 
dragprovsmaskin vilket gör att friktionskrafterna kan mätas mycket noggrant. Maskinen 
är även utrustad med en ugn vilket medför att packboxarna kan testas vid 
driftstemperatur.  
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4 Resultat 

 

4.1 

4 Resultat 
Uppgiften som vi ställts inför handlar om moderniseringar av ångventiler. Arbetet är 
uppdelat i två delar, förbättringar av dagens spindeltätningar samt av fjädrar till 
servomotorerna. För att på ett effektivt sätt komma igång med projektet inleds arbetet 
med att göra en övergripande planering. I planeringen görs en uppdelning mellan de två 
delprojekten och de olika moment som projekten består av identifieras.  

 

För att få en klarare bild över problemet påbörjas arbetet med en research av ventiler 
och servomotorer. Informationssökning bygger i första hand på SIT AB interna 
dokumentation samt på uppgifter från leverantörer. Endast ett fåtal publicerade artiklar 
har funnits att tillgå inom detta område. När en bättre bild över projektets omfång har 
fåtts fortsätts arbetet med en mer detaljerad projektplanering. Denna planering ställs upp 
i ett Gant-schema, för att få en bra översikt över relationerna mellan de ingående 
delarna. Som hjälp till detta planeringsarbete används programmet Microsoft Project 
2003. Med ett Gant-schema identifieras projektets olika delar, som sedan ställs upp i en 
hierarkisk ordning där hänsyn tas till sambanden mellan olika moment. På detta sätt kan 
man identifiera kritiska moment och flaskhalsar i respektive projekt, se bilaga 4.1. Efter 
önskemål från SIT AB ska även planering innehålla så kallade ”milestones”, som ska 
ses som hållpunkter där projektet status stäms av. För varje delprojekt sätts därför tre 
stycken delmål upp som ska vara uppnådda vid ett bestämt datum, se bilaga 4.2. 

 

När samtliga delmoment i respektive projekt är identifierade står det klart att projektet 
med spindeltätningar kommer att ta längst tid att genomföra. Detta medför att arbetet 
påbörjas med att undersöka denna del av projektet.   

Spindeltätningar 

De grafitpackboxar som idag används kräver mycket underhåll, i form av efterdragning 
och byte av packningsringar, för att vara täta. Dagens lösningar är dock allt för 
utrymmeskrävande för vissa ventiler och det finns inget underlag för vilket 
förspänningskraft som packningarna kräver för att täta. Uppgiften är att ta fram vilken 
typ av packning som är mest lämpad för denna applikation samt hitta ett mindre 
utrymmes krävande alternativ till dagens fjäderpaket. Med den nya lösningen ska även 
den kraft som läggs på packboxen kunna kontrolleras.  
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4.1.1 Fas 1 - Från problem till konstruktionskriterielista 

För att kunna sätta upp en lista med krav och önskemål på produkten börjar vi med att 
besvara frågorna: 

 

• Vilka är bieffekterna som skall undvikas? 
• Vilka begränsningar finns att lösa problemet? 

 

Båda frågorna hämtas från den lista av frågor som presenteras i Liedholms Systematisk 
konceptutveckling, se bilaga 1.1.1. En ny typ av packbox kan medföra ändrade 
friktionskrafter på ventilspindeln. Både regler- och snabbstängningsventilerna används 
som nödstopp och ska kunna stängas mycket snabbt från alla lägen på ventilslaget. 
Detta kräver att packboxens friktion inte överstiger de stängande krafter som finns att 
tillgå, vilket medför att vi får en maximal tillåten friktionskraft för packboxen. Då 
ventillocket i möjligaste mån inte ska omkonstrueras, enligt önskemål från SIT AB, bör 
packboxdimensionerna inte förändras. Ett önskemål är att kostnaden för 
spindeltätningen inte får vara dyrare än befintlig lösning, för att lösningen även ska 
kunna användas vid nyproduktion. 

 

Utifrån dess definitioner och begränsningar av problemet konstrueras en 
konstruktionskriterielista för spindeltätningarna med krav (K) och önskemål (Ö), se 
bilaga 3.1. Konstruktionskriterielistan kommer att användas för att utvärdera de koncept 
som tas fram i fas 3.      

4.1.2 Fas 2 - Funktionsanalys 

Packboxens placering kan endast varieras marginellt i ventillocket, då ventilerna i 
möjligaste mån inte ska omkonstrueras. Det första steget blir därför att ta fram olika 
tekniska principer för att åstadkomma den förspänningskraft på packboxen som krävs 
för att den ska täta, se bilaga 1.1.2. Genom så kallad ”brainstorming” får vi fyra olika 
lösningar på hur förspänningskraften kan skapas. Dessa är:  

 

• Med fjäder 
• Med fjädrande gland 
• Med hjälp av ångtrycket 
• Med hjälp av hydraulik 

 

Dessa fyra huvudmedel för att åstadkomma en förspänningskraft ligger till grund för 
resterande del av konceptgenereringen.  
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4 Resultat 

 

Väljer man att använda fjädrar för att uppnå förspänningskraften kan detta ske med 
hjälp av spiralfjädrar, verktygsfjädrar, tallriksfjädrar, ringfjädrar eller vågfjädrar. För att 
komma vidare analyseras alternativa placeringar av fjädrarna samt antalet fjädrar som 
krävs. Även här används brainstorming och de alternativ vi kommit fram till är att 
fjädern kan placeras antingen runt ventilspindeln eller bredvid spindeln. Väljer man att 
placera fjädern bredvid spindeln kan fjädern endast placeras utanför ventilhuset då detta 
är enda stället där det finns tillräckligt med utrymme för denna lösning. En fjäder runt 
ventilspindel däremot medger flera alternativ. Man kan välja att placera fjädern under 
packboxen, över packboxen i ventillocket eller ovanför locket. De olika möjligheterna 
för att skapa förspänningskraften visas med hjälp av ett F/M-träd i figur 4.1. I F/M-
trädet visas även hur infästningen kan varieras mellan invändig/utvändig gänga i locket 
samt med bultar. I konstruktionskriterielistan finns det ett önskemål om att 
förspänningskraften ska kunna kontrolleras. Detta kan realiseras genom mätning eller 
visuell kontroll.  

 

 

Figur 4.1 F/M-träd 

De övriga tre huvudmedel anses inte kunna varieras i en sådan grad, inom ramen för 
detta arbete, att det är nödvändigt att utveckla dessa vidare från huvudmedlen.  
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4.1.3 Fas 3 - Etablera koncept 

Vid skapandet av koncepten kombineras medel från F/M-trädet ihop till grundläggande 
lösningar. För att på ett tydligt sätt kunna åskådliggöra de olika möjliga lösningarna 
används en morforlogiskmatris, se figur 4.2.  

 
Funktion

Hur åstadkomms Cirkular Rektangulär Tallriks- Vågfjäder Ringfjäder
Förspänningen spiralfjäder spiralfjäder fjäder

Placering Under Över packboxen Över locket Över locket
av fjädern packboxen i locket runt spindeln utanför spindeln

Invändig gänga Bultar Utvändig 
i locket gänga
Visuell Mätning Ingen Mekanisk
kontroll

Repeterbarhet Ja Nej
vid montering med brickor

Medel

Kontroll

Infästning

 

Figur 4.2  Morforlogiskmatris för spindeltätningen 

Ett koncept tas fram ur matrisen genom att kombinera ihop ett medel från varje rad till 
en lösning. Detta medför att en stor mängd olika koncept kan kombineras. Utöver 
koncepten som genereras utifrån matrisen tillkommer även koncept från övriga 
huvudmedel som ses i figur 4.1. 

 

Alla dessa koncept innebär olika fördelar och nackdelar. Men den faktor som slutligen 
avgör om koncepten är genomförbara eller inte är om de kan skapa en tillräckigt stor 
förspänningskraft inom det befintliga området. De förspänningskrafter som krävs 
beräknas enligt teori för spindeltätningar som redovisas i bilaga 2.4. För att kunna 
utvärdera de olika tänkbara fjäderalternativen undersöks vilka krafter som dessa kan 
anbringa. I ett tidigt skede inses att spiralfjädrar är för klena för att skapa tillräckligt 
stora krafter. Ringfjädrar kan skapa tillräckligt stor kraft, men har en för stor hysteres 
och är väldigt känsligt för korrosion och smuts, Ringfeder GmbH (2005). På grund av 
den korrosiva miljö som råder vid vissa ångturbiner anses ringfjädrar därför inte vara 
lämpliga att använda. För att kunna utreda vilka krafter vågfjädrar och tallriksfjädrar 
kan klara, måste beräkningsmodeller för respektive fjäder tas fram. 

 

Om konceptet innebär att ha en fjäder runt spindeln ställs krävs en stor fjäderkraft. 
Väljer man stället att använda sig av flera olika fjädrar runt spindeln fördelas kraften 
jämt över alla fjädrarna och varje fjäder känner av en mindre kraft. Vilket medför att 
även verktygsfjädrar kan användas. Vid undersökningar av hur ångtrycket kan hjälpa till 
att skapa ett glandtryck, finner vi att genom att kombinera denna princip med en fjäder 
under packboxen kan den erforderliga fjäderkraften nästan halveras. Detta koncept 
anses tillämpbart och kommer att vidareutvecklas. Olika lösningar med en fjädrande 
gland utvärderas med hjälp av FEM-analys i Pro/Mechanica. Dessa analyser visar att 
endast en mycket liten deformation kan fås innan spänningarna i materialet blir för stora 
och plastisk deformation sker, och konceptet är därför inte aktuellt att vidareutveckla.  
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4 Resultat 

 

Den lösning som använder sig av hydraulik för att skapa förspänningskraften har 
fördelen att den inte behöver efterdras. Vid ett konstant hydraultryck på kolven kommer 
förspänningskraften alltid vara densamma oberoende av hur mycket packboxen sätter 
sig. Konceptet kommer att vidareutvecklas längre fram i arbetet. 

 

Den tredje fasen resulterar i att tre olika typer av fjädrar som kan vara möjliga att 
använda, tallriksfjädrar, verktygsfjädrar och vågfjädrar. Tallriks- och verktygsfjädrar 
har en förhållandevis stor ytterdiameter i förhållande till innerdiameter och kan endast 
användas utanför huset. Används istället vågfjädrar har man möjlighet att placera 
fjädern både i och utanför huset. Innan koncepten utvärderas och vidareutvecklas 
undersöks vilka packboxar som finns att tillgå. Beroende på valet av packbox kan den 
erforderliga förspänningskraften variera och därmed begränsa antalet möjliga lösningar.  

4.1.4 Framtagning av packboxar 

En genomgång av felrapporter på SIT AB visar att när en packbox börjar läcka kraftigt 
kan detta få följdskador som till exempel brott på kolvstång eller tallriksfjädrar. Orsaken 
till detta är att läckaget av ånga ger en mycket förhöjd temperatur på kolvstången och 
tallriksfjädrarna, vilket minskar deras hållfasthet. Packningarnas dämpande funktion 
försvinner också vilket gör att ångan kan introducera vibrationer ända upp till 
servomotorns kolvstång. Det är därför viktigt att hitta en så bra packbox som möjligt för 
att minska risken för skador på ventil och servomotor, vilket också är ett av målen med 
moderniseringen. Arbetet påbörjas med att samla information om vilka typer av 
packboxar som kan användas samt vilka återförsäljare som finns. Avgörande för valet 
av packningar bestäms av vilka som klarar av den driftsmiljö som råder, i detta fall 
temperaturer upp till 565 ˚C och ångtryck på minst 165 bar. Kraven begränsar urvalet av 
packningar till olika typer av formpressade grafitringar, se kapitel 2.3. Efter kontakt 
med ett flertal olika leverantörer görs en utvärdering av olika packboxar. Resultatet blir 
att tre olika packningar väljs ut för att testas. Dagens packbox väljs för att kunna 
användas som referens. För att utreda hur densiteten påverkar packboxen väljs även en 
packning som liknar dagens men med högre densitet. Tidigare erfarenheter har visat att 
packboxar med koniska ringar fungerat bäst, därför väljs även dessa, se figur 4.3. 
Friktionstester kommer att utföras på följande packboxar:  

 

1. Nuvarande packbox från Chesterton (Densitet 1,4-1,5 [g/cm3]) 
2. En packbox från Specma av samma typ som dagens men med ett annat material 

i ringarna. (Densitet 1,8 [g/cm3]) 
3. En packbox med koniska ringar från Garlock. 
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Ett krav från konstruktionskriterielistan är att friktionen från packboxarna inte ska vara 
större än de krafter som finns tillängliga. För att bestämma de tillängliga krafterna tas en 
beräkningsmodell fram för de ångkrafter som verkar i ventilen, se bilaga 2. Resultatet 
visade att kraftmarginalen överlag är minst på snabbstängningsventilerna. På vissa 
ventiler är marginalen till och med negativ vilket betyder att man behöver en packbox 
som har en mindre friktionskraft mot spindel än nuvarande packbox eller att 
servomotorn byts till en större för att bibehålla säkerhetsmarginalen. Friktionstester 
kommer att göras för att utvärdera de beräkningsmodeller som finns och därmed kunna 
välja packbox.  

 

Figur 4.3 Packbox med koniska grafitringar 

4.1.5 Friktionstester 

Eftersom det inte finns någon möjlighet att testa packningarna på en turbin i drift 
konstrueras testriggar som används i en vanlig dragprovsmaskin. Detta medför att 
packboxarnas täthet inte kan testas, och därmed kan man inte heller få fram vilken 
förspänningskraft som krävs för att packboxen ska täta. Förspänningskrafterna kommer 
istället tas från de beräkningsmodeller som finns för packboxarna. Maskinen är utrustad 
med en ugn, vilket medför att friktionstesterna av packboxarna kan göras med 
drifttemperatur. Två stycken testriggar för olika spindeldiametrar tillverkas, bilder av 
testriggarna ses i bilaga 7.1. Målet med testerna är att bestämma hur friktionen beror av 
packboxens storlek, glandtryck och temperatur. På grund av en försenad leverans av 
packboxarna med koniska ringar så kan inte dessa testas inom ramen för 
examensarbetet.  

 

Resultaten från testerna jämförs med beräkningsmodeller som tagits fram för de olika 
packboxtyperna med hjälp av uppgifter från leverantörerna, se bilaga 2.3. Det visar sig 
att friktionen i beräkningsmodellerna är lägre än den startfriktion som uppmätts vid 
testerna, för en given glandkraft. Mätresultaten tyder även på att friktionen ökar med 
högre temperatur, vilket kan bero på att grafiten blir mjukare och därmed formar sig 
bättre runt spindeln.  
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4 Resultat 

 

Under försöken verifieras också uppgifterna om att packboxens sättning är 
tidsberoende, vilket medför att packboxen kommer att behövas efterdras när den har 
varit i drift under ett tag. Det visas också att sättningen ökar med högre temperatur och 
tryck. Från testerna fås även uppgifter om vilket glandtryck som krävs för respektive 
packbox för att en viss kompression ska ske. På grund av sekretessregler kommer inga 
mätvärden från testerna att kunna redovisas. 

 

För att kunna välja den packbox som är mest lämpad jämförs beräknad friktion för 
koniska packningar med uppmätta värden för kvadratiska packningar. Vid denna 
jämförelse ligger friktionen för koniska packboxar cirka 40 % lägre, vid ett givet 
glandtryck. Detta är en betydligt större skillnad än de 25 % som leverantören anger, 
Garlock Inc., (2005). Utifrån detta anses koniska packningsringar vara det bäst lämpade 
alternativet ur friktionssynpunkt.    

4.1.6 Utvärdering av dagens lösningar  

För att kunna vidareutveckla de koncept som tagits fram under fas 3 kommer en 
utredning göras av dagens spindeltätningar. Genom intervjuer med personal som varit 
på plats vid olika turbinanläggningar har det framkommit att monteringsanvisningarna 
för packboxarna oftast inte stämmer. Det största felet tycks vara att de angivna 
åtdragningsmomenten inte stämmer, i de fall där ett moment överhuvudtaget anges. 
Åtdragningsmomenten varierar kraftigt mellan olika ritningar, vilket resulterar i att 
packningen läcker eller att glanden blir så hårt åtdragen att servomotorn inte orkar röra 
på spindeln. Dras glanden åt för hårt finns även en risk att packboxen går sönder. På 
vissa nyare monteringsanvisningar anges inget åtdragningsmoment utan tanken är att 
fjäderpaketet endast dras åt löst, för att sedan dras så att packningen tätar när turbinen 
nått arbetstemperaturen. Det kan då bli stora skillnader i hur hårt glanden dras åt 
beroende på vem som monterar. Detta är en potentiell felkälla vid montering då det 
förekommer att kunderna själv drar åt glanden innan ventilen blivit varm. Dras glanden 
åt innan ventilen nått arbetstemperatur finns risken att friktionen mellan spindeln och 
packboxen blir så stor att spindeln inte går att reglera. 

 

De intervjuade anser att en gängad gland fungerar betydligt bättre än en gland som 
förspänns med fjäderpaket. En av orsakerna till detta är att de åtdragningsmoment som 
anges för fjäderpaket sällan stämmer. Det faktum att gängorna i ventilhuset ibland har 
gått sönder ser man inte som något större problem och menar att detta inträffar på grund 
av att man dragit åt glanden för hårt och därmed skadat gängorna. Vidare har man haft 
goda erfarenheter av de boxpackningar som består av en grafitfläta i botten och en i 
toppen samt pressade grafitringar däremellan.  
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En av dagens lösningar för att skapa förspänningskraft är att en gland gängas i huset. Ju 
mer man gängar ner glanden desto större blir trycket på packboxen. Fördelen är att 
denna lösning är billig, enkel att montera och demontera samt att den tar liten plats. 
Problemet är att man inte kan kontrollera hur mycket man trycker på packboxen. Blir 
trycket för stort så orkar inte servomotorn röra på ventilspindeln, det finns också en risk 
att man förstör grafitringarna. Ett annat problem är att packboxen sätter sig, det vill säga 
att packboxen komprimeras med tiden. När detta händer så försvinner förspänningen 
och därmed tätningen direkt, så att man måste gänga ner glanden ytterligare för att 
uppnå rätt glandtryck igen. Det finns då återigen en risk att man drar åt glanden för hårt.  

 
På nyare ventiler åstadkoms glandkraften av flera fjäderpaket, vilket medför att mindre 
underhåll krävs, se figur 2.9b. Fjäderpaketen består av tallriksfjädrar med en inre 
styrning, se figur 4.4. Beroende på ventilens storlek monteras 2-4 fjäderpaket runt 
ventilspindeln på en så kallad glandbricka. Den inre styrningen fungerar även som 
distans och när paketet monteras trycks tallriksfjädrarna ihop tills den övre brickan går 
emot distansen. För att verifiera att den angivna kraften för fjäderpaketet stämmer 
genomförs ett test på fjäderpaketen. Resultatet visar att kraften ligger inom toleranserna 
för DIN 2093, som är en tillverkningsstandard för tallriksfjädrar. Den inre styrningen 
fungerar däremot inte som den bör. När fjäderpaketet trycks ihop kan den översta 
fjädern fastna på distansen, vilket leder till att kraften inte går att kontrollera. Eftersom 
man inte kan se distansen så kan förspänningen endast kontrolleras genom att mäta 
fjäderpaketets höjd. Detta är krångligt och mycket svårt eftersom en liten höjdskillnad 
resulterar i en stor kraftskillnad. På grund av tillverkningstoleranserna så kan höjden 
variera mycket mellan olika fjäderpaket. För att kunna kontrollera kraften måste man 
alltså mäta samtliga fjäderpaket vid montering och sedan jämföra dessa med mätningar 
som görs under drift.    

 

 

 

Tallriksfjädrar 

Distans 

Brickor 

Figur 4.4 Befintligt fjäderpaket (Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

4.1.7 Vidareutveckling av koncept 

När dagens lösningar med deras för- och nackdelar är kartlagda går arbetet vidare med 
att vidareutveckla övriga koncept som togs fram i fas 3. Utseendet och utrymmet som 
finns att tillgå varierar kraftigt mellan olika ventiler och medför att det är mycket svårt 
att hitta en lösning som kan användas på samtliga ventiler, utan stora omkonstruktioner.  
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4 Resultat 

 

Kartläggning av vilka olika ventiler som finns samt beräkningsmodeller för packboxar 
med koniska packningsringar visar vilken kraft som måste appliceras på packboxen för 
att uppnå en tätande funktion. Utifrån denna kraft samt beräkningar på vilka krafter som 
kan skapas med hjälp av olika typer av fjädrar kan flera koncept förkastas. Koncepten 
som återstår presenteras nedan och skisser på dessa ses i bilaga 5. 

 

• Koncept 1: Befintlig lösning med gängad gland 
Denna lösning används framförallt på äldre ventiler och består av en gängad gland 
som trycker direkt på packboxen. För att packningen ska täta krävs att man 
regelbundet drar åt glanden, i takt med att packningsringarna sätter sig. 

 

• Koncept 2: Befintligt lösning med tallriksfjädrar 
Glanden pressas ner med hjälp av fjäderkraft. Beroende på ventilens storlek 
monteras 2-4 paket av tallriksfjädrar runt ventilspindeln och kraften fördelas jämt 
över varje fjäderpaket. Vid montering staplas fjädrarna runt en inre styrning och 
dras ihop med hjälp av bultar.  

 

• Koncept 3: Paket med fjädrar 
Liknar dagens lösning (koncept 2). Men till skillnad mot denna så monteras 
fjädrarna i ett hus och levereras som ett färdigt paket. Huset är konstruerat så att 
man kan kontrollera förspänningen och har en indikation när rätt kraft uppnås för att 
underlätta montering.  

 

• Koncept 4: Tallriksfjädrar runt spindeln 
Tallriksfjädrarna placeras runt ventilspindeln i ett enda färdigt paket. Fjädrarna 
förspänns genom en att fjäderpaketet gängas fast i ventilhuset. Huset har urfrästa 
spår så att förspänningen kan kontrolleras. 

 

• Koncept 5: Förspänning med hydraulik 
Konceptet påminner om koncept 3 men fjäderpaketen byts ut mot hydraulcylindrar 
som applicerar glandtrycket. Till skillnad mot fjädrar så kan man med hydraulik 
hålla ett konstant glandtryck trots sättning i packboxen.   

  

• Koncept 6: Fjäder under packboxen i kombination med ångtryck 
Med en fjäder under packningen kan fjäderkraften och ångkraften samverka för att 
trycka packboxen. Glanden kan antingen gängas eller dras fast med bultar. När 
packboxen sätter sig kommer ångan och fjädern fortfarande trycka på packboxen 
och bibehålla ett visst tryck på denna.  
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4.1.8 Utvärdering och val av koncept 

För att kunna välja vilket koncept som ska vidareutvecklas måste en utvärdering göras 
av koncept 1-6. Oberoende av resultatet i utvärderingen så måste ett koncept utan och 
ett med gängad gland vidareutvecklas. Anledningen är att det på vissa ventiler bara 
finns utrymme för en typ av lösning för att undvika stora omkonstruktioner. Som 
utvärderingsmetod används den så kallade datummetoden, se kapitel 3.2. De kriterier 
som används i utvärderingen hämtas från konstruktionskriterielistan, se bilaga 3.1. För 
att få ett rättvisande resultat görs en viktning av kriterierna genom att kriteriernas 
betydelse graderas på en femgradigskala, där fem är det bästa värdet. Viktningen 
baseras på de önskemål som framkommit vid samtal med handledarna.  

 

Vid utvärderingen ses att koncept 1,3 och 4 är betydligt bättre än resterande koncept. 
Koncept 2 väljs att inte vidareutvecklas på grund av den är svår att montera och 
underhålla. Lösning 5 med hydraulik väljs bort därför att den inte är kompatibel med 
samtliga ventiler samt att den är dyr. Koncept 6 vidareutvecklas inte heller eftersom den 
inte medger någon kontroll av förspänningskraften. För att kunna urskilja vilket koncept 
som är bäst genomförs ytterliggare en utvärdering fast nu med koncept 4 som datum. 

 

Utvärderingen visar att koncept 4 med gängad gland är den klart bästa lösningen, 
resultatet överensstämmer med våra förväntningar. Vidare visar utvärderingen att 
koncept 3 är den lösning, utan gängad gland, som är mest lämplig att vidareutveckla. 
Det fortsatta arbetet kommer därför att ske med just dessa två koncept. 
Utvärderingsmatriserna som använts ses i bilaga 6. De båda koncepten kommer att 
optimeras för att uppfylla samtliga punkter i konstruktionskriterielistan. 

4.1.9 Optimering av koncept 3 

Grundtanken bakom detta koncept är att produkten ska levereras som ett paket som är 
färdigt att montera. Utrymmet runt ventilerna är begränsat och verktygsfjädrarna 
förkastas då dessa kräver för stort axielltutrymme. Konceptet kommer istället att bestå 
av ett paket av parallella tallriksfjädrar. För att undvika det problem som finns med 
dagens fjäderpaket att fjädrarna kan fastna på den invändiga styrningen kommer en 
utvändig styrning användas istället. Ett krav på produkten är att förspänningen ska 
kunna kontrolleras. Lösningen på detta blir en hylsa som trycker på glandbrickan med 
kraften från tallriksfjädrarna. Vid montering av fjäderpaket ska bulten dras åt tills huset 
går emot glandbrickan. När packningen sedan sätter sig så kommer fjädrarna avlastas 
och huset kommer att lätta från glandbrickan. Detta medför att ett glapp mellan 
glandbrickan och huset kommer att uppstå. Avståndet mellan huset och glandbrickan 
ska ses som en indikation på att det är dags att efterdra fjäderpaketet. Det färdiga 
konceptet ses i figur 4.5.  Produkten behöver endast tillverkas i en enda storlek för att 
sedan endast variera antalet på respektive ventil för att uppnå rätt förspänningskraft. 
Fler bilder på konceptet finns i bilaga 7.2. 
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Figur 4.5 Koncept 3 

4.1.10 Optimering av koncept 4 

Den andra lösningen som vidareutvecklas består av ett hus som gängas fast i 
ventillocket. Produkten är tänkt att levereras som ett komplett paket färdig att monteras 
på ventilen. Huset innehåller ett antal tallriksfjädrar som pressas ihop när den gängas in 
i huset. Fjädrarna trycker på glanden och när packningen nöts, och fjädrarna avlastas, så 
rör sig glanden neråt. För att kunna kontrollera kraften görs spår i huset där glandens 
läge kan ses. När glanden befinner sig längst ner i spåret så måste man dra åt paketet 
tills glanden syns överst i spåret, se figur 4.6. Vid montering sätts glanden på plats och 
huset gängas sedan in i ventilhuset till dess att glanden har rört sig till spårets övre 
markering. Eftersom fjädrarna sitter runt ventilspindeln så krävs en speciell storlek för 
varje dimension av ventilspindeln. Fler bilder på konceptet finns i bilaga 7.3. 

 

        

Figur 4.6 Koncept 4 
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4.1.11 Åtgärder 

De åtgärder som behöver göras på dagens ventiler, för att kunna införa de nya 
lösningarna, varierar med varje ventil beroende på ventiltyp och utseende. För att 
minska behovet av underhåll rekommenderas att samtliga packboxar på samtliga 
ventiler byts till packningar med koniska grafitringar. Dessa ger upp till 25 % lägre 
friktion än dagens packboxar och kräver en lägre förspänning, enligt uppgifter från 
leverantören. Gjorda friktionstester tyder på att friktionen minskar mer än vad 
leverantören angett. Med en lägre friktion säkerställer man att kraftmarginalen i 
stängande riktning ligger väl över erforderlig kraft även med bibehållna 
säkerhetsmarginaler.  

 

En fjäderbelastad gland där man kan kontrollera förspänningen bör införas på samtliga 
ventiler för att minska behovet av underhåll och risken för läckage. Fjäderbelastningen 
ser till att man bibehåller ett visst tryck på packboxen även vid sättning på packboxen. 
De nya lösningarna medför även att förspänningen kan kontrolleras, genom att en 
indikation ges när packboxen måste efterdras för att förhindra att läckage uppstår. 
Införandet av de nya lösningarna kan medföra att vissa mindre modifieringar kan 
behövas på ventilerna.  

 

För att undvika stora omkonstruktioner ska koncept 3 användas till de ventiler som 
redan har en fjäderbelastat gland, se figur 4.5.  Med denna produkt får man en kontroll 
av förspänningen samt en lösning som är enklare att montera då fjädrarna levereras som 
ett färdigt paket. Problemet med att fjädrarna fastnar på styrningen undviks också.  

 

På de ventiler där man idag använder en gängad gland bör koncept 4 användas, se figur 
4.6. Denna lösning medför att packningen blir fjäderbelastad och behovet av underhåll 
minskas markant. En grov gänga i ventilhuset rekommenderas för att minska risken för 
att gängan skär. Vid montering skall en haknyckel användas som passar de spår som 
finns på huset. 
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4.2 Servomotorer 

Den andra delen av examensarbetet består i att ta fram en alternativ lösning för att 
åstadkomma den stängande kraften i servomotorer till ångventiler. Syftet är att ta fram 
ett fungerande alternativ till dagens stängande fjädrar, förslagsvis baserat på vågfjädrar, 
samt att med hjälp av leverantörer och praktiska prov ta fram en fungerande 
beräkningsmodell för vågfjädrar.  

 

Ett av problemen med dagens spiral och tallriksfjädrar är att dessa tar mycket plats. 
Dessutom sliter tallriksfjädrarna på kolvstången i servomotor och har en allt för kort 
livslängd. Vad gäller spiralfjädrarna så är problemet att de inte kan åstadkomma 
tillräckligt stor stängande kraft, inom det tillgängliga utrymmet, för att kunna användas 
till reglerventiler.  

 

Eftersom detta arbete inte syftar till att ta fram en ny produkt utan i första hand utreda 
huruvida vågfjädrar kan användas i servomotorer kommer endast delar av Liedholms 
metodik för systematisk konceptutveckling att användas. Den metod som används 
inledningsvis är framtagning av konstruktionskriterielista. 

4.2.1 Framtagning av KKL 

Problemet med de tallriksfjädrar som idag används är att de tar stor plats och deras 
livslängd är inte tillräckligt lång. Följaktligen måste de nya fjädrarna både vara mindre 
och ha längre livslängd. Ett annat krav på fjädrarna är att de ska ha så låg hysteres som 
möjligt och inte heller vara dyrare än tallriksfjädrarna. KKL:n presenteras i bilaga 3.2. 

4.2.2 Undersökning av alternativa fjädrar 

För att undersöka vilka alternativ som finns till dagens fjädrar krävs att de erforderliga 
krafterna för fjädrarna är kända. Beräkningar på ångkrafter tas därför fram till 
reglerventiler i ångturbiner, beräkningsmodellerna ses i bilagorna 2.2 och 2.3.  

 

När den erfordrade stängande kraften är känd påbörjas arbetet med att finna alternativa 
lösningar till tallriksfjädrarna. Eftersom det i beskrivningen av arbetet föreslås att 
vågfjädrar skall användas så inleds arbetet med att kontakta leverantörer av vågfjädrar 
och att en beräkningsmodell tas fram för dessa, se bilaga 2.6. Beräkningarna visar att 
det inte går att tillverka vågfjädrar som klarar de laster och slaglängder som krävs. Detta 
verifieras även genom kontakt med leverantörer. 
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Arbetet går vidare med att titta på alternativa fjädrar. De fjädrar som undersöks är 
ringfjädrar och verktygsfjädrar. Slutsatsen är dock att inte heller dessa klarar de krav 
som ställs på dem. Problemet med ringfjädrarna är att de har en allt för hög hysteres och 
är för känsliga mot smuts och korrosion. Gällande verktygsfjädrar så kan de inte göras 
tillräckligt styva med bibehållen slaglängd.  

 

När det står klart att varken våg-, ring- eller verktygsfjädrar är något alternativ till 
dagens fjädrar ändrar vi, i samråd med SIT AB, inriktning för examensarbetet till att 
titta närmare på tallriksfjädrar i reglerservon på VAX-turbiner. Målet är att modifiera 
dagens fjäderpaket för att minska slitaget på kolvstången och öka fjädrarnas livslängd.   

4.2.3 Analys av befintliga tallriksfjädrar 

För att kartlägga var och varför problemen uppstår påbörjas arbetet med att titta på 
service- och felrapporter från olika turbiner. Eftersom det finns över 200 VAX-turbiner 
i drift finns inte möjligheten att titta på alla dessa turbiner. Arbetet koncentreras istället 
till att studera rapporter från de senaste åren som lagrats i databaser samt på ytterligare 
ett femtiotal turbiner.  

 

Denna undersökning leder till att dokument har hittats för nio stycken turbiner där brott 
på tallriksfjädrar har skett. Vid några av dessa fall sker brott på fjädrarna 
återkommande. Metallografiska undersökningar som har gjorts på brustna tallriksfjädrar 
visar att brottsorsaken är utmattning, förmodligen i samband med korrosion. Alla 
utmattningssprickor hade påbörjats på den konkava sidan nära innerdiametern, se punkt 
II i figur 4.7. 

 

Figur 4.7 Snitt av tallriksfjäder (Källa: Schnorr Handbook, 2003) 

Brottytan visar att endast en mindre del av ytan består av utmattningsbrott och 
resterande av det slutgiltiga spröda brottet. Utredningen rekommenderar en mindre 
korrosiv miljö för tallriksfjädern eller att ett mer korrosionsbeständigt material används. 
Undersökningen medförde att nya tallriksfjädrar med ytbehandling av Dacromet började 
användas, se bilaga 2.4.7.  Även efter denna förändring fortsatte de understa 
tallriksfjädrarna att spricka och en ny metallografisk undersökning gjordes. Denna 
undersökning visar att brottet beror på utmattning. Tallrikarna ytbeläggning har nöts 
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bort på de ytor där tallrikarna ligger mot varandra. Innerdiametern visar också tydliga 
spår av axiella nötningsskador. Rapporten påpekar att oxidation i korngränserna kan ha 
gett upphov till utmattningssprickor. Att oxideringen återfinns under lagret av Dacromet 
kan betyda att oxidation har skett innan skyddslagret har tillförts. En teknisk rapport 
från 2004 visar att brott har fortsatt att ske på tallriksfjädrarna. Rapporten visar också att 
tallriksfjädrarna har medfört stora nötningsskador på kolvstången. De modifieringar 
som rekommenderas i rapporten är att tallriksfjädrar med större kontaktyta bör 
användas, att det är viktigt att tallrikarna centreras kring kolvstången vid monteringen 
och att när brott på en tallrik har skett så ska alla tallrikar bytas. Slaglängden för 
ventilen kortas för att minska påkänningarna i fjädern, detta sedan det visat sig att 
slaglängden var onödigt stor.  

 

På vissa turbiner har kolvstången fått stora axiella förslitningar från tallriksfjädrarna. 
Alla tallrikar var intakta men låg inte centrerat kring kolvstången. Detta problem har 
lösts på vissa turbiner genom att kolvstången svarvades ner och kompletterades med en 
slithylsa med samma tjocklek, se figur 4.8. 
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Figur 4.8 Modifierad kolvstång (Källa: Internt material SIT AB, 2005) 

som dokumentation inte alltid görs vid ett tillbud, får dessa rapporter ses som ett 
re urval av samtliga inträffade fall hos de undersökta turbinerna. Utöver rapporter 
asiga tallriksfjädrar finns det ett antal ventiler där kraftigt slitage har förekommit på 
stången. Undersökningen visar att problemet med slitage på kolvstången har 
ffat på samtliga olika modeller av reglerservomotorer.  

rsökningen av felrapporter visar att cirka 90 % av brotten på tallriksfjädrar är 
entrerat till den minsta servomotorn. För att finna en lösning på problemen med 
a fjädrar och slitage på kolvstången har det dimensioneringsunderlag som låg till 

d för valet av servofjädrarna eftersökts men det visar sig att endast vissa delar finns 
erat. Arbetet fortsätter därför med att ta fram ett nytt beräknings- och 
nsioneringsunderlag för tallriksfjädrarna för att kunna beräkna fjädrarnas 
ntade livslängd. För att kunna göra beräkningarna på livslängden används 
ningsstandard DIN 2092 som finns för tallriksfjädrar, se bilaga 2.4.3.  
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4.2.4 Beräkningar av livslängd 

På samtliga turbiner som är i drift finns det en mängd olika servomotorer, men arbetet 
med att finna fler bakomliggande faktorer begränsas till de fyra olika modeller som 
tillverkas idag. Det som skiljer dessa reglerservon åt är deras storlek. I övrigt är deras 
funktion och konstruktion samma. SIT ABs beteckningarna på servomotorerna är, med 
början på det minsta, CV 30, 50, 70 och 80. Till dessa används tre olika 
fjäderdimensioner (CV 70 och 80 har samma fjädrar). 

 

Under regleringen av ventilerna utsätts fjädrarna för dynamisk belastning. Livslängden 
för fjädrarna betecknas som ett max antalet cykler, det vill säga hur många fulla 
ventilslag fjädrarna klarar. Enligt det dimensioneringsunderlag som tidigare använts för 
fjädrar så ska livslängden dimensioneras för minst 104 fulla ventilslag. Uppgifter från 
leverantören gör gällande att belastningen på fjädrarna i paketet är ojämn. Fjädrarna i 
den nedre delen av stapeln känner av en större belastning och har därmed en större 
deformation än den pålagda lasten. På samma sätt känner fjädrarna överst i stapeln av 
en mindre belastning än den pålagda, se bilaga 2.4.4.    

 

Beräkningsunderlaget som används idag tar ingen hänsyn till den ojämna belastningen 
som uppstår i ett långt fjäderpaket. Beräkningar visar att livslängden för de minsta 
fjädrarna ligger strax över 100 000 cykler, medan livslängden för de två större 
fjäderdimensionerna ligger klart under 100 000 cykler. Livslängden är dock högre än de 
104 cykler som de ska vara dimensionerade för. Enligt dessa resultat skulle problemen 
vara störst för de stora fjädrarna, vilket inte är fallet.  

 

För att få en uppfattning om hur stor den ojämna belastningen är samt hur den påverkar 
livslängden kontaktas leverantören. De har inte kunnat ge några exakta uppgifter på hur 
stor den ojämna belastningen är i vårt fall och därmed kan de inte heller säga hur stor 
påverkan detta har på livslängden. Klart är dock att livslängden ökar med en jämnare 
belastning som kan fås genom att fjäderpaketet delas upp med hjälp av brickor. 

 

En uppfattning om hur mycket långa staplar påverkar livslängden kan fås genom att 
analysera den minsta fjädern med 10 % överlast. Resultatet blir att livslängden sjunker 
med en faktor 2-3.    
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4.2.5 Fel- och orsaksanalys  

I samtliga servon består fjäderpaket av ett stort antal fjädrar, upp till 33 stycken. En 
konstruktionsregel som leverantören använder är att höjden på fjäderpaketet inte får 
vara högre än tre gånger bredden. Ska man stapla högre måste man använda en eller 
flera brickor i paketet för att stabilisera tallrikarna och få en jämnare kraftfördelning 
mellan olika tallrikar i paketet, se bilaga 2.4.4, vilket inte används idag. För 
fjäderpaketet på CV 30 ligger man betydligt närmare denna gräns än på övriga servon, 
något som påverkar livslängden negativt.  

 

Målet med uppgiften är även att minska slitaget från tallriksfjädrarna på kolvstången. 
Det visade sig att sedan tallriksfjädrarna dimensionerades har det rekommenderade 
spelet mellan insidan på tallrikarna och kolvstången minskats. Detta resulterar i att det 
radiella glappet idag är i det närmaste dubbelt så stort än det av leverantören 
rekommenderade, se bilaga 2.4.5. Resultatet av ett stort spel blir att tallrikarna kan 
förskjutas mer i förhållande till varandra. När detta sker blir kraftflödet genom fjädrarna 
inte rakt utan kolvstången får ta upp en stor radiell kraftpåkänning. Denna stora kraft 
mellan tallriksfjädrarna och kolvstången resulterar i ett kraftigt slitage. Minskas spelet 
bör detta leda till att den radiella kraften på kolvstången minskar och resultatet blir ett 
minskat slitage.  

 

Ett sätt att få bättre styrning på ett långt paket av tallriksfjädrar är att den övre kanten på 
tallriksfjädern fasas av så att en plan yta bildas, se bilaga 2.4.1. En sådan fasning finns 
som standard på tallriksfjädrar med en tjocklek på över sex millimeter, det vill säga på 
samtliga fjädrar utom den minsta. För att få en bättre styrning även på denna har SIT 
AB tagit fram en specialutformad fjäder till CV 30 med fasade kanter. Vid kontakt med 
leverantören visar det sig dock att de har levererat en standardfjäder utan fasning. 
Inköpslistor visar att man år 2000 har bytt leverantör, vilket kan vara en bidragande 
orsak till att man fått fel fjädrar. Användandet av standardfjädrar istället för den 
specialtillverkade fjädern påverkar inte livslängden nämnvärt men leder antagligen till 
ett ökat slitage på kolvstången. 

4.2.6 Åtgärder 

För att minska problemet med brott på tallriksfjädrarna är den första åtgärden att öka 
fjädrarnas livslängd. För att göra detta föreslås att samtliga servo omkonstrueras genom 
att två brickor monteras på kolvstången så att tre fjäderpaket bildas, se figur 4.8. På 
detta sätta minskas spänningsskillnaden mellan fjädrarna i paketet och en längre 
livslängd erhålls. Fjädrarna ska staplas så att fjädrarnas ytterdiameter ligger mot 
brickorna. För att öka livslängden ytterliggare ska fjädrarnas förspänning ökas. Detta 
måste även göras för att säkerställa att den stängande fjäderkraften är tillräckligt stor 
vilket idag inte uppfylls på alla ventiler.  
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Figur 4.9 Modifierad servomotor 

För att minska slitaget mellan tallrikarna och kolvstången i servomotorn bör diametern 
på kolvstängerna ändras så att spelet mellan tallriksfjädrarna och stången minskas till 
det av leverantören rekommenderat. Ett minskat slitage kommer sannolikt även bidra till 
en ökad livslängd på fjädrarna.    

 

För den minsta servomotorn (CV30) kommer dagens tallriksfjäder att bytas till en 
mindre fjäder med lägre fjäderkonstant. Denna ändring samt att förspänningen ökas med 
cirka 20 % medför att livslängden förbättras med en faktor fem. För att minska den 
ojämna belastningen i fjädrarna delas fjäderpaket upp i tre delar med hjälp av två 
brickor, se figur 4.9. Modifieringen medför att livslängden förbättras ytterligare minst 
två gånger. Dessa omkonstruktioner, tillsammans med en ökad kolvstångsdiameter, 
resulterar i att tallriksfjädrarna livslängd blir tio gånger längre. 

 

Skulle problemet med tallriksbrott kvarstå på någon turbin finns även möjligheten att 
behandla tallriksfjädrarna med så kallad ”shot peening”. Denna metod innebär att man 
skjuter små stålkulor på fjädrarna så att spänningar byggs upp i materialet. Dessa lokala 
spänningskoncentrationer motverkar den spänning som byggs upp i fjädern på grund av 
sättning, se figur 4.10. Resultatet blir att den totala spänningen i fjädrarna minskar. 
Behandlas fjädrarna på detta sätt kan livslängden öka med en faktor fem. (Metal 
Improvement Company, 2005). 
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Figur 4.10 Principskiss av ”Shot Peening” 

(Källa: Metal Improvement Company, 2005) 
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5.1 

5 Diskussion 
Syftet med avsnittet är att diskutera hur olika val och arbetsmetoder har påverkat det 
slutliga resultatet. Det arbete som återstår innan lösningarna är färdiga produkter 
kommer också att diskuteras. I ett tidigt stadium i arbetet togs en projektplanering fram 
för det fortsatta arbetet. Under arbetets gång har planeringen hela tiden uppdaterats på 
grund av att vissa faser har tagit längre tid än planerat. Bland annat har kontakter med 
leverantörer samt leverans av komponenter tagit en betydligt längre tid än väntat. Detta 
är en viktig lärdom inför planering av framtida projekt. Projektet inleds med arbetet att 
modernisera spindeltätningar eftersom det ansågs ta längst tid. Detta antagande visade 
sig vara sant, då vissa avgränsningarna har varit tvungna att göras på grund av tidsbrist.    

 

På grund av svårigheter med att finna publicerat material inom projektets ramar bygger 
teorin till stor del på uppgifter från SIT AB samt leverantörer. En större teoretisk 
förankring kan resultera i att en mer komplett modell framförallt för packboxar. Den 
teori som använts har dock visat sig vara fullt tillräcklig för att kunna lösa uppgiften och 
vi tror inte att resultatet har påverkats av detta. 

Spindeltätningar  

Målet med moderniseringen av spindeltätningen är ta fram den typ av packbox som är 
mest lämpad för ångventilerna, samt att ta fram en beräkningsmodell för denna. 
Dessutom ska en lösning tas fram för anbringande av förspänningskraften. För att kunna 
genomföra utvecklingsarbetet på ett effektivt sätt valde vi att följa metodiken för 
systematisk konceptutveckling för att finna lösningar som kan vidareutvecklas. Denna 
metodik har visat sig vara mycket bra att arbeta efter, främst för att ett stort antal olika 
lösningar har genererats och utvärderats. Detta har medfört att uppgiften har kunnat 
lösas på ett sätt som skiljer sig från tidigare lösningar. Som metod för att utvärdera de 
olika koncepten i ett tidigt stadium valdes datummetoden. Denna metod gav ett resultat 
som bekräftade de föraningar som fanns om vilka koncept som skulle fungera bäst. Ett 
annat val av utvärderingsmetod kan eventuellt ha resulterat i ett annorlunda rangordning 
av koncepten, men med så få koncept är det knappast troligt att något annat koncept 
hade vidareutvecklats. 

 

För att kunna verifiera den beräkningsmodell som tagits fram för kvadratiska packboxar 
har tester genomförts där friktionen har mätts. Testerna har utförts under en begränsad 
tid och antalet packboxar har varit begränsat. Mätningarna har inte kunnat göras vid rätt 
tryck eller med ånga vilket gör att resultatet endast kan ge en antydning om hur den 
verkliga friktionen skiljer sig från den beräknade. På grund av att leveranstiden av 
koniska packboxar blev längre än leverantören angett har inga tester kunnat genomföras 
på denna typ av packbox. Valet av denna packbox till den slutliga lösningen baseras på 
den beräkningsmodell som tagits fram, som ska stämma bra enligt uppgifter från 
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5.2 

leverantören. Beräkningsmodellen jämförs med testresultaten för kvadratiska 
packningar och tyder på att friktionen sänks med upp till 40 %. Att basera valet av 
packbox på uppgifter från leverantören och bristfälliga tester är inte helt korrekt. Men 
då uppgifterna talar om en så tydlig förbättring så anser vi att man ändå kan anta att 
friktionen kommer att sänkas med denna lösning.    

 

Beslutet att två olika koncept behövs för att skapa förspänningskraften har gjorts med 
utgångspunkt från att så små ändringar som möjligt ska göras på ventilerna. Hade 
projektet medgett större friheter vid omkonstruktionen finns en möjlighet att man funnit 
en lösning som fungerat på samtliga ventiler. Vid större omkonstruktioner hade 
produkten även kunnat optimeras utan hänsyn till omgivningen, vilket förmodligen 
resulterat i en annorlunda lösning. Koncepten ska se till att rätt förspänningskraft ska 
appliceras på glanden, men eftersom vi inte har kunnat testa packboxarnas tätande 
förmåga måste förspänningskraften dimensioneras efter de beräkningsmodeller som 
gjorts. Modellerna är baserade på uppgifter från leverantörer och kan inte anses helt 
korrekta, även om de ger en uppfattning om hur stor förspänning som krävs för 
respektive packbox. Beroende på vilken förspänning som krävs kan valet av 
fjäderdimensioner påverkas för de nya koncepten. 

Servomotorer 

Enligt arbetsbeskrivningen av examensarbetet består den andra delen av arbete i att ta 
fram alternativ till dagens tallriksfjädrar för att åstadkomma den stängande kraften i 
servomotorerna. Även detta delprojekt är begränsat av att endast mindre 
omkonstruktioner får göras, något som begränsar antalet möjliga lösningar och kanske 
även slutresultatet.  

 

Redan tidigt i projektet gjordes en begränsning till att endast analysera de servomotorer 
som tillverkas idag. Det kan därför visa sig att vissa anpassningar krävs för att 
implementera de förändringar som rekommenderas på äldre servomotorer. Man vill på 
SIT AB inte ändra eller utöka de modeller som tillverkas idag. Skulle en mindre 
servomotor tas fram finns möjligheten att en annan typ av fjäder skulle kunna användas.   

 

En stor del av uppgiften bestod av att undersöka om vågfjädrar var möjliga att använda 
samt att ta fram ett beräkningsunderlag för dessa fjädrar. När det visade sig att 
vågfjädrar inte var något alternativ ändrades målet med projektet till att finna de 
bakomliggande orsakerna till tallriksfjädrarnas korta livslängd samt komma med förslag 
på förbättringar. Det nya målet har dock inte begränsat arbetet med den lösning som 
presenteras.  

 

För att kunna hitta orsakerna till varför tallriksfjädrarna går sönder och nöter på 
kolvstången togs ett nytt dimensioneringsunderlag fram. Underlaget baseras på 
beräkningsstandarden DIN 2092 som får anses vara korrekt. Standarden tar dock ingen 
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hänsyn till den ojämna belastningen i stora fjäderpaket. Uppgifter från Schnorr GmbH 
visar att den ojämna belastningen kan skilja 30 % mellan 10 och 30 fjädrar för en viss 
fjäderdimension. Detta anses inte vara realistiskt i vårt fall utan en skillnad på 10 % har 
använts i beräkningarna. Antagandet medför att resultatet endast kan ses som en 
fingervisning om hur mycket livslängden påverkas. För att få en helt korrekt bild av 
livslängden bör utmattningsprov göras. 

 

För att säkerställa att servomotorerna alltid orkar stänga ventilerna från alla lägen 
gjordes beräkningar på de ångkrafter som verkar på ventilen. Även här görs en 
begränsning så att krafterna endast kartläggs för ventiler som använder de servomotorer 
som tillverkas idag. Man bör därför kartlägga vilka krafter som verkar i ventilen innan 
gamla servomotorer byts. Beräkningsmodellen för ångkrafterna är hämtade från SIT 
ABs dimensioneringsunderlag. Beräkningsmodellen är framtagen från mätningar på 
ventiler och får anses ge ett tillräckligt bra resultat. Tillsammans med de 
säkerhetsfaktorer som läggs på så anser vi att modellen är fullt tillräcklig för 
dimensionering.   

Framtida arbete 

I arbetet med att modernisera spintätningarna har ett koncept tagits fram bestående av 
en packbox samt två olika typer av fjäderpaket. Återstående arbete innan koncepten kan 
anses vara färdiga produkter är att genomföra friktionstester med koniska packboxar, för 
att verifiera att valet av packbox är det rätta. För att få en korrekt bild av vilken 
förspänningskraft som krävs bör packboxen testar på en anläggning med fullt ångtryck 
(minst 140 bar). När kraften som krävs för att packboxen ska täta är känd kan valet av 
fjädrar optimeras för att ta så lite plats som möjligt samt för att motverka sättningen i 
packboxen. En noggrannare undersökning av vilka krafter som krävs samt optimeringen 
av fjädrar kan även ge ett visst utrymme att optimera koncepten ytterligare. 

 

De förslag som presenteras för servomotorerna bidrar till att öka tallriksfjädrarnas 
livslängd med minst en faktor 10, och resulterar i ett fungerande koncept. Det fortsatta 
arbetet med servomotorerna bör vara att genom utmattningstest verifiera att den 
teoretiska livslängden överensstämmer med den verkliga.   
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6.1 

6 Slutsatser 
De slutsatser som dragits kommer att presenteras i kapitlet, tillsammans med de 
slutgiltiga koncepten som tagits fram. Examensarbetets syfte och mål jämförs med 
lösningarna för att kontrollera hur väl de är uppfyllda.  

Spindelavtätningar 

Arbetet med moderniseringen av spindeltätningar har resulterat i att dagens kvadratiska 
grafitringar i packboxen byts till koniska ringar. Uppgifter från leverantören tyder på att 
friktionen minskas med 25 % jämfört med kvadratiska ringar. De tester som har gjorts 
tyder på att friktionsminskningen kan vara ännu större. En lösning med koniska 
grafitringar kräver dessutom en mindre förspänning för att täta samt kan även tillåta en 
viss sättning av packboxen utan att den behöver efterdras. Nya lösningar har tagits fram 
för att anbringa rätt förspänningskraft på packboxen. Målet med dessa lösningar är att 
de ska vara enklare, mer driftsäkra samt vara enklare att montera än dagens produkt. 
Genom att använda fjädrar för att generera förspänningskraften behålls ett visst 
glandtryck även när packboxen sätter sig, vilket ökar underhållsintervallen. För att 
minimera omkonstruktionerna på ventilerna har två olika lösningar tagits fram. Den 
första lösningen ska ersätta de fall där en glandbricka belastas med hjälp av fjäderpaket 
och den andra där gland som är direkt gängad i ventilhuset, se figur 2.9. 

 

I den första lösningen används till skillnad mot idag en yttre styrning av fjädrarna för att 
undvika att de kläms och en felaktig kraft fås. Tallrikarna är inbyggda i ett hus och 
levereras som ett paket färdig att montera. Detta medför att monteringen blir betydligt 
enklare samt att risken att brickorna placeras fel elimineras. Huset skruvas mot 
glandbrickan och i takt med att packboxen sätter sig så kommer huset att lyfta från 
brickan. När glappet mellan huset och brickan blivit synligt vet man att det är tid att dra 
åt huset igen, se figur 4.5. Det andra konceptet består av ett hus gängas fast i locket. 
Förspänningskraften fås av tallriksfjädrar som är monterade runt ventilspindeln. När 
glanden skruvas ner i locket ökas förspänningen. Via urfrästa spår i sidan av huset kan 
fjädrarnas position ses och man kan därmed kontrollera förspänningen, se figur 4.6.  

 

Båda lösningarna uppfyller målen från arbetsbeskrivningen förutom att de tar något 
större plats än dagens lösningar. Detta beror till stor del av att de förspänningskrafter 
som krävs är så höga att tallriksfjädrar är tvungna att användas. Fördelen med dessa nya 
lösningar gentemot dagens är att de är betydligt lättare att montera, behöver mindre 
underhåll samt att en indikation ges när packboxen måste efterdras. De fördelar 
lösningarna innebär överväger de mindre omkonstruktioner som behövs, på vissa 
ventiler, för att de ska få plats. 
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6.2 Servomotorer 

Arbetet med att finna alternativ till dagens tallriksfjädrar visade att någon annan typ av 
fjäder inte är tänkbar för att åstadkomma den kraft och slaglängd som krävs. Denna 
insikt medförde att målet med arbetet ändrades till att finna de bakomliggande orsakerna 
till fjädrarnas korta livslängd samt komma med förbättringar.  

 

Genom att tallriksfjädrar skall fortsätta användas går inte kravet att den nya lösningen 
ska ta mindre plats, som definierats i konstruktionskriterielistan, att uppfylla för 
samtliga ventiler. Arbetet har resulterat i att fjäderpaketet delas in i tre lika delar med 
hjälp av brickor. Uppdelningen av fjäderpaketet bidrar till att öka fjädrarnas livslängd, 
eftersom den ojämna deformationen i fjäderpaketet minskas.  

 

Arbetet med att ta fram beräkningsmodeller för ångkrafterna i ventilen har medfört att 
den modell som används vid dimensionering av ventiler har kompletterats och 
felaktigheter rättats till. Analysen har medfört att fjädrarnas förspänning ska ökas med 
cirka 20 %. Ökningen krävs för att säkerställa att samtliga servomotorer ska klara att 
stänga ventilen från alla lägen med 140 bar arbetstryck. Den ger dessutom utrymme för 
en framtida tryckhöjning i vissa ventiler, vilket har efterfrågats från SIT AB. Valet att 
öka förspänningskraften medför även att fjäderns livslängd ökas. 

 

För att komma till rätta med det stora slitage som sker i samtliga servomotorer mellan 
tallriksfjädrarna och kolvstången kommer diametern på kolvstången att ökas så att 
spelet minskas till det av leverantören rekommenderade för respektive fjäderdimension.  

 

Den slutliga lösning som presenteras kommer att bidra till att förbättra tallriksfjädrarnas 
livslängd med minst en faktor tio samt minska slitaget på kolvstången. Resultatet 
stämmer väl överens med projektets syfte, se kapitel 1.3, så när som på att 
utrymmesbehovet tyvärr inte kan minskas. Istället kan det bli aktuellt att ytterligare 
förlänga kolvstången för att få plats med brickorna. Efter en diskussion med 
handledarna framkom att detta inte skulle vara något problem.  
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I 

1.1 

1 Bilaga 1 - Metoder 

Systematisk konceptutveckling 

I Liedholms Systematisk konceptutveckling fokuseras i huvudsak på de tidiga faserna i 
konstruktionsarbetet, och arbetet baseras framförallt på Hubkas General Procedural 
Model och Andreasens Syntesemetoder på systemgrundlag men även teorier från bland 
annat Roozenburg & Eekels. 

 

Arbetssättet riktar sig främst till blivande konstruktörer, och konstruktörer som är 
inblandade i primärutveckling. En vanlig uppfattning från industrin är att det tar upp till 
10 år att bli en bra konstruktör. ”Vår erfarenhet från ett åttiotal utvecklingsprojekt, där 
metoden har tillämpats under konceptfasen, visar att ett strukturerat arbetssätt innebär 
att man kan bli en bra konstruktör på avsevärt kortare tid.” (Liedholm, 1999) 

 

Systematisk konceptutveckling är mest lämpad för huvudsak mekaniska och 
mekatroniska produkter. Proceduren fodrar i princip att produkten aktivt skall göra 
någonting. (Liedholm, 1999) 

 

Liedholm presenterar i sitt arbete en förenkling av den procedur som Hubkas 
presenterar i General Procedural Model, (1992). Förenklingen är gjord så att 
konceptarbetet delas in i tre olika faser. I korthet kan de tre faserna sammanfattas enligt 
följande. Den första fasen beskrivs hur man från ett problem tar fram en specifikation 
där produktens egenskaper beskrivs. I nästa steg fastställs vad produkten ska göra och 
ett så kallat funktion/medel-träd (F/M-träd) skapas. F/M-trädet används för att på ett 
strukturerat sätt visa vilka funktioner och med vilka medel produktens funktioner kan 
realiseras. I den tredje och sista fasen väljer man med hjälp av F/M-trädet medel och 
kombinerar ihop olika dellösningar till ett antal olika koncept. Valda koncept utvärderas 
sedan och man väljer vilket eller vilka koncept som ska utvecklas vidare. Nedan följer 
en mer ingående beskrivning av det tre faserna.   

1.1.1 Fas 1 – Från problem till konstruktionskriterielista 

Målet med denna första fas är att ta fram en så kallad KKL (konstruktions kriterielista). 
Denna lista definierar framförallt vilka egenskaper produkten ska ha men även dess 
syfte. För att kunna konstruera denna lista krävs först och främst att man fördjupar sig i 
problemet och att ett syfte och mål formuleras.  



 

 

 

Liedholm (1999) menar att en viktig del i detta arbete är att undersöka var 
kunskapsfronten (state of the art) inom området ligger. Alternativ för att finna denna 
”state of the art” kan vara att titta på om liknande problem har lösts tidigare inom andra 
områden eller hos konkurrenter. Upprättandet av en KKL delas av Liedholm in i fyra 
olika delar, enligt Figur 1.1.  

 

 
Figur 1.1 Konceptfas 1, från problem till konstruktionskriterielista 

(Källa: Liedholm, 1999) 

 

Första steget är att på ett kritiskt sätt granska problemet ur olika synvinklar och försöka 
beskriva vad lösningen ska göra utan att tala om hur det skall göras, Liedholm (1999). 
För att kunna lösa problemet måste man kunna definiera det samma. Ett hjälpmedel för 
den kritiska granskningen presenteras av Roozenburg och Eekels (1991) i form av fem 
frågor man bör ställa sig för att på ett bra sätt kunna definiera problemet. De fem 
frågorna är: 

 

• Vad är problemet? 
• Vem har problemet? 
• Vad är målet? 
• Vilka är bieffekterna som skall undvikas? 
• Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

II 
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III 

Steg två är att undersöka ”state of the art”. Detta kan göras genom att undersöka om 
liknande problem lösts tidigare, genom litteratur- och patentsökningar eller titta på 
liknande applikationer, för att nämna några. 

 

Liedholm, (1999), menar på att det är viktigt att redan på ett tidigt stadium av 
utvecklingsprocessen göra en bedömning av projektet för att kontrollera att det är 
teoretiskt genomförbart. Vidare ska man kontrollera om den personal, utrustning och 
kompetens som krävs finns tillgänglig. Bedömningen om projektet kan genomföras bör 
kontrolleras fortlöpande genom hela projektet. 

 

När de tre första stegen är avklarade kommer man fram till själva upprättandet av en 
KKL. I detta skede av processen bestäms de egenskaper som krävs för att produkten ska 
uppfylla de krav som ställs. Konstruktionskriterielistan ska fylla två viktiga funktioner, 
dels ska den ge riktlinjerna för utvecklingsprocessen men också nödvändig information 
för utvärderingen. En KKL ska till en början vara helt lösningsoberoende och kommer 
under utvecklingen att bli mer och mer beroende av hur produkten utformas. För att inte 
riskera att glömma viktiga produktegenskaper som krävs har Liedholm (1999) upprättat 
vad han kallar en ”checklista”, som kan följas vd upprättandet av en KKL. Nedan följer 
en sammanfattning av denna checklista. 

 

1. Funktion 
a. Vad är syftet med produkten, vilken är dess uppgift? 
b. Etc. 

2. Funktionsbestämmande egenskaper 
a. Vilken prestanda ska produkten ha? 
b. Vilka dimensioner ska produkten ha? 
c. Etc. 

3. Brukstidsegenskaper 
a. I vilken miljö ska produkten användas? 
b. Vilken är produktens livslängd? 
c. Etc. 

4. Tillverkningsegenskaper 
5. Distributionsegenskaper 
6. Leverans- och planeringsegenskaper 
7. Säkerhet/ergonomiska egenskaper 
8. Estetiska egenskaper 
9. Lageregenskaper 
10. Ekonomiska egenskaper 

a. Vilken tillverkningskostnad är tillåten? 
b. Etc. 

11. Skrotning- och återvinningsegenskaper 
12. Ekologiska egenskaper 
 

Checklistan som presenteras ovan är bara ett exempel ur Liedholm, (1999). Andra 
exempel på checklistor finns beskriva bland annat av Hubka och Roozenburg & Eekels.  



 

 

 

1.1.2 Fas 2 - Funktionsanalys 

Efter att ha tagit fram en konstruktionskriterielista där de krav och önskemål som finns 
på produkten har presenterats går arbetet över i den fas som Liedholm (1999) kallar 
funktionsanalysen. Syftet med denna del av arbetet är att ta fram de funktioner som 
produkten har samt att ta fram ett antal olika medel/principer för att realisera 
funktionerna. Denna fas är precis som föregående indelad i fyra olika steg, se Figur 1.2.  

 

 

Figur 1.2 Fyra huvudsteg i funktionsanalysen (Källa: Liedholm, 1999) 

Meningen med hela funktionsanalysen är att den ska resultera i ett så kallat 
funktions/medel-träd (F/M-träd). Första steget är att definiera en huvudfunktion i en så 
kallad ”black-box”, se Figur 1.3. Huvudfunktionen beskriver produktens huvuduppgift 
samt definierar ett in- och ut-tillstånd. Ett exempel, som Liedholm (1999) använder, är 
en kaffebryggare där huvudfunktion blir att göra kaffe. Operanden är den del i 
processen som förändras i produkten, i fallet med en kaffebryggare blir operanden 
kaffebönor och vatten.  

IV 



 

Bilaga 1 - Metoder 
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Efter detta tas olika tekniska principer fram som produkten ska bygga på. De tekniska 
principerna ska alltså täcka in alla tänkbara metoder som med vilka produkten kan klara 
av kraven. De tekniska principerna blir följaktligen olika metoder att göra kaffe, till 
exempel genom att: 

 

1. Värm vatten, mala kaffebönor, blanda varmt vatten med kaffepulver, separera 
kaffet från kaffesumpen, hålla kaffet varmt => Varmt kaffe och kaffesump 

 
2. Mala kaffebönor, blanda vatten och kaffepulver, värm blandningen, separera 

kaffet från kaffesumpen => Varmt kaffe och kaffesump 
 

 

 

Figur 1.3 Black-box för en kaffebryggare (Källa: Liedholm, 1999) 

När de olika tekniska principerna är fastslagna kommer nästa steg i 
konceptutvecklingen. I detta steg skall ett transformationssystem för varje teknisk 
princip etableras, det vill säga att man kartlägger de transformationer (omvandlingar) 
som operanden genomgår. Transformationerna delas sedan in i förberedande-, 
utförande- och avslutningsfas. Vidare kartläggs i vilken ordning som de olika 
transformationerna sker. För den första tekniska processen ovan ser 
transformationssystemet ut enligt Figur 1.4. 

 

 

 

Figur 1.4 Transformationssystem av en kaffebryggare (Källa: Liedholm, 1999) 

När denna process är avklarad för alla olika tekniska principer kommer men till den 
sista delen, nämligen att göra ett F/M-träd. Syftet med ett F/M-träd är att, på ett 
överskådligt sätt, visa alternativa lösningar och underfunktioner samt att visa på 
lösningsförslag till underfunktionerna. I F/M-trädet beskriver en funktion systemets 
uppgift medan medlen utgör en realisering av respektive funktion, Figur 1.5.  

 



 

 

 

 

 

Figur 1.5 Principiell struktur på ett funktions/medel-träd (Källa: Liedholm, 1999) 

1.1.3 Fas 3: Etablera koncept 

Efter att ha tagit fram en konstruktionskriterielista med de krav och önskemål som finns 
på produkten samt ett funktions/medel-träd där produktens funktioner och alternativa 
lösningar listas har man kommit fram till det sista steget i konceptutvecklingen. I denna 
avslutande fas kommer ett eller flera koncept att etableras. Precis som i det två tidigare 
faserna är även denna uppdelad i fyra olika delar, se Figur 1.7. Med hjälp av F/M-trädet 
skapas koncepten i två steg.  

 

1. Välj lämpliga medel ur F/M-trädet. 
2. Skapa grundläggande lösningar utgående från medlen.  

 

När man skapar koncepten arbetar man sig nedifrån och upp i F/M-trädet. Viktigt är att 
välja kompatibla medel, det vill säga man måste kontroller så medlen för olika 
funktioner går att kombinera. Som exempel bör funktionerna ”skapa rörelse” och 
”tillföra energi” inte kombineras med medlen ”elmotor” och ”bensintank” då dessa inte 
är kompatibla. Vidare ska koncepten bara vara så detaljerade att man kan göra en 
bedömning om de är genomförbara samt jämföra de olika koncepten sinsemellan.  

 

För att på ett enkelt sätt få en klarare bild av vilka olika kombinationer man kan 
åstadkomma ur F/M-trädet kan funktionerna och medlen ställas upp i en så kallad 
morforlogiskmatris. Denna matris listar de lägsta funktionerna ut F/M-trädet och 
tillhörande medel. Fördelen med en morforlogiskmatris är att det blir enklare att 
överskåda alternativa lösningar, Liedholm (1999). Ett exempel på en 
morforlogiskmatris för en kaffebryggare ses i Figur 1.6. 
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Funktion Medel  =>
Uppvärmning Microvågor Elektriskt

av vatten värmeelement
Uppta Vattnet rinner Allt vattnet och 

kaffearom genom kaffepulvret kaffepulvret blandas
Separera kaffesump Filter med kaffepulvret pressas Sedimentering

och vätska självavrinning samman med ett filter
Håll kaffet Värme- Doppvärmare Isolerad

varmt platta kanna  

Figur 1.6 Exempel på morforlogiskmatris av kaffebryggare 

När ett antal olika koncept tagits fram ska varje koncept granskas och förbättras. När 
fördelar och nackdelar för koncepten listats är det dags att utvärdera de olika koncepten, 
ett exempel på hur utvärderingen kan gå till beskrivs i nästa kapitel. Efter denna 
utvärdering bör man komma fram till ett, eller ett fåtal, koncept som man väljer att 
arbeta vidare med. Det sista steget blir att utifrån det eller de valda koncepten 
komplettera och korrigera konstruktionskriterielistan. Detta kan göras genom att göra 
egenskaperna mer detaljrika och därmed göra en lösningsberoende KKL. Det är också i 
detta skede som en mer detaljerad planering av projektet ta fram. En långsiktig 
planering över hela projektet bör arbetas fram men även en kortsiktig planering som kan 
upprättas vecka för vecka. (Liedholm, 1999)   

 

 

Figur 1.7 Fyra huvudsteg vid etablering av koncept (Källa: Liedholm, 1999) 



 

 

 

1.2 Konceptutvärdering 

Under utvecklingsarbetet behöver man ofta välja mellan olika lösningar. För att välja 
rätt lösning måste man kunna utvärdera de olika lösningarna på ett relevant sätt. 
(Derelöv, 2002)  

 

Innan produkten är helt färdig kan man inte helt säkert veta vilka egenskaper den har. 
Innan dess kan man bara uppskatta egenskaperna med en viss sannolikhet. I 
produktutvecklingen kan man hitta tre olika typer eller nivåer av egenskaper: 

 

Önskade egenskaper –  Dessa beskriver vad den färdiga produkten önskas ha för 
egenskaper för att passa kundernas behov. Egenskaperna 
definieras under uppgiftsgranskningen och ligger till 
grund för utvärderingskriterierna. 

 

Predikterade egenskaper - De egenskaper man tror att lösningen eller konceptet har, 
som man försöker hitta belägg för med olika hjälpmedel, 
till exempel beräkningar, modellering och provning. 

 

Verkliga egenskaper - De verkliga egenskaperna är de egenskaper som 
produkten har när den är klar. Dessa egenskaper är alltid 
fler än de önskade och predikterade egenskaperna. Många 
av egenskaperna kan inte förutses utan måste testas på den 
färdiga produkten. De extra egenskaperna har i de flesta 
fall ingen inverkan på produkten men kan, vid olyckliga 
tillfällen, naturligtvis förhindra att produkten fungerar. 

 

En metod för att utvärdera de koncept som tagits fram är den så kallade datummetoden. 
Metoden bygger på att man jämför de olika koncepten mot varandra. Den tar inte 
hänsyn till hur mycket bättre ett koncept är utan bara att den är bättre. Fördelen med 
datummetoden är att den kan användas trots relativt begränsad mängd information om 
alternativen. Utvärderingsprocessen delas upp i tio olika steg. (Derelöv, 2002) 

 

I. Identifiera utvärderingskriterier 
Urvalet baseras på specifikationerna i konstruktionskriterielistan 

 

II. Preparera beslutsmatris 
Matrisen konstrueras enligt Figur 1.8. 
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III. Välja en referenslösning – ett ”datum” 
Som referenslösning väljs oftast en bästa eller den befintliga lösningen. 

 

IV. Jämför de övriga lösningarna med referenslösningen 
Koncepten bedöms mot datumet för respektive kriterie. Den bedömningsskala som 
används består av tre steg. 

  +  => Bättre än… 

  -  => Sämre än… 

  0  => Likvärdigt 

 

V. Ranka lösningarna baserat på ”+” resp. ”–” 
Genom att summera ”+” och ”-” kan man få en uppfattning om hur lösningarna 
förhåller sig till varandra. I summeringen räknas ”+” som 1 och ”-” som -1. 

 

VI. Kombinera och förbättra lösningarna 
För att kunna förbättra lösningarna beaktas följande frågeställningar: 

• Kan minustecken hos starka koncept elimineras? 
• Kan olika koncept kombineras? 
• Finns uppenbart dåliga lösningar? 
• Vilka lösningar bör vidareutvecklas? 
 

VII. Välj en ny referens och repetera steg 3-6. Upprepa tills rangordningen 
”konverterar” 

Då bedömningen kan vara beroende av viket datum som välj bör processen 
upprepas med olika datum så att resultatet konvergerar mot en eller ett par olika 
lösningar. Ett exempel på ett dåligt val av datumet är när alla koncept är bättre än 
datumet, det kan då vara svårt att veta vilka av de nya koncepten man ska 
vidareutveckla. 

 

VIII. Ta eventuellt hänsyn till olika vikter hos kriterierna 
För att få en annan bild av förhållandet mellan koncepten kan kriterierna viktas. 
Man tar vi viktningen hänsyn till hur viktiga respektive kriterie är. 

 

IX. Välj ut en eller flera lösningar för vidareutveckling 
När man väljer en lösning att arbeta vidare med är det inte självklart att välja den 
med det bästa (högsta) värdet. Man måste vid valet ta hänsyn till hur många minus 
en lösning har och sedan bedöma hur svåra de är att komma till rätta med. Den 
lämpligaste lösningen är den har ett bra värde och vars minus verkar överkomliga. 

 

 



 

 

 

X. Reflektera över resultatet 
När man kommit fram till en lösning är det viktigt att reflektera över resultatet. 
Man bör ställa sig själv följande frågor: 

• Känns resultatet rätt? 
• Saknas något kriterie? 
• Är alla relativa bedömningar korrekta? 
• Är utvärderingen trovärdig? 
• Etc. 

 
 
 
 

Alternativ 

Kriterier I II III IV 

Lätt att använda D 0 + 0 

Lågt pris A + + - 

Liten utbredning T + + + 

Utseende U + 0 - 

Säkerhet M - 0 0 

Tillförlitlig 
funktion  + - - 

∑ +    4 3 1 

∑ -   1 2 2 

∑ 0   1 1 3 

Nettovärde 0 3 2 -2 

Rangordning 3 1 2 4 

Vidareutvecklig? Ja Ja Ja Nej 

Figur 1.8 Exempel på utvärderingsmatris enligt datummetoden (Källa: Derelöv, 2002) 
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2.1 

2 Bilaga 2 – Beräkningsmodeller 
I denna bilaga presenteras ingående de beräkningsmodeller som ligger till grund för 
konstruktionsarbetet. Beräkningsmodellerna för ångkrafterna i ventilerna baseras till 
stora delar på tester utförda av ABB STAL på 50-talet. Övriga modeller hämtas från 
standarder och leverantörsuppgifter.   

Nomenklatur 

Ventilkrafter 
 

Storhet Enhet Beskrivning 

Fs N Kolvkraft från servomotor 

As mm2 Kolvarea på servomotorn 

ps MPa Nominellt matningstryck i servomotorn 

FÅ N Ångkraft 

DK mm Käglans ytterdiameter 

DS mm Spindeldiameter 

KP  Säkerhetsfaktor för förhöjd ångtryck 

KF  Säkerhetsfaktor för minskad fjäderkraft samt friktion 

p1 MPa Turbinens arbetstryck 

Dy mm Återtätningens ytterdiameter 

Di mm Återtätningens innerdiameter 

dH mm Halsdiameter 

AH mm2 Halsarea 

ε  Tryckförhållandet över ventilen 

p1 MPa Tryck innan ventilen 

p2 MPa Tryck efter ventilen 

Fk N Kägelkraft 

λ  Förhållande mellan käglans lyfthöjd och halsradie 

AS mm2 Spindelns area 

 

 



 

 

 

Spindeltätningar 
   

Storhet Enhet Beskrivning 

C N/mm Fjäderkonstant 

Di mm Packboxens innerdiameter 

Dy mm Packboxens ytterdiameter 

L0 mm Packboxens höjd okomprimerad 

Ffr N Friktionskraft 

Ffj N Fjäderkraft 

h mm Servospindelns höjd 

pg MPa Glandtryck 

f  Friktionsfaktor 

K  Axial/Radial tryckförhållande 

radUσ  MPa Radiellt tryck i botten av packboxen 

axUσ  MPa Axialtryck mot bottenringen 

0axσ  MPa Axialtryck från gland 

µ1  Friktionskoefficient mellan packning och spindel 

µ2  Friktionskoefficient mellan packning och hus 

B mm Packningens bredd 

 

   

Tallriksfjädrar 
 

Storhet Enhet Beskrivning 

De mm Ytterdiameter 

Di mm Innerdiameter 

D0 mm Diameter till rotationscentrum 

E N/mm2 Elasticitetsmodul 

F N Fjäderkraft för en tallriksfjäder 

F1,F2 N Fjäderkraft vid en given deformation 

K1,K2,K3,K4  Konstanter 

L0 mm Obelastad längd för fjäderpaketet 

N  Antal cykler till utmattning 
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R N/mm Fjäderkonstant 

H0 mm Konans höjd för en obelastad fjäder 

H0´ mm Konans höjd för en obelastad fjäder med kontaktyta 

i mm Antal fjädrar i paketet 

l0 mm Höjden för en obelastad fjäder 

s mm Deformationen på en fjäder 

s1,s2 mm Deformation för en given last F1,F2

t mm Fjäder tjocklek 

t´ mm Fjädertjocklek för en fjäder med kontaktytor 

δ=De/Di  Diameter förhållandet mellan inner- och ytterdiameter 

µ  Poissons förhållande (0,3 för stålfjädrar) 

σOM, σI, σII N/mm2 Beräknad spänningen vid punkterna OM, I, II, III och IV 

σIII, σIV   
σo N/mm2 Maximal beräknad spänning med dynamisk last 

σu N/mm2 Minimal beräknad spänning med dynamisk last 

Rp0,2 MPa Sträckgräns 

  

  

Vågfjädrar 
 

Storhet Enhet Beskrivning 

b mm Radiell bredd 

Dy mm Ytterdiameter 

Dm mm Innerdiameter 

F N Last 

HW mm Arbetshöjd 

K  Faktor beroende på N 

N  Antal vågor per varv (minst 2,5 och sedan ökning av hela 
antal) 

t mm Trådtjocklek 

Z  Antal varv 

 
   



 

 

 

2.2 

)

Beräkningsmodeller för ventilkrafter 

För att bestämma hur stor friktionen får vara i spindeltätningar måste ångkrafterna som 
verkar på ventilkäglan beräknas. Arbetsgången vid beräkningar är samma för både 
radial- och VAX-turbiner gällande snabbstängningsventiler men skiljer sig för 
reglerventiler. Det som är dimensionerande är kraften från servomotorn och 
fjäderkraften som måste vara tillräckligt stora för att ventilen alltid ska kunna öppnas 
och stängas.  

2.2.1 Beräkningsmodell för snabbstängningsventil 

Beräkningar av ventilkrafter görs enligt dimensioneringsunderlag för 
snabbstängningsventiler som finns på Siemens, ABB STAL (1995). Vid helt stängd 
ventil måste den öppnande servokraften övervinna den stängande ångkraften som verkar 
på pilotventilen och fjäderkraften. Vid öppen ventil skall den stängande fjäderkraften 
från servomotorn med god marginal överväga den ångkraft som verkar i öppnande 
riktning på snabbstängningsventilen. Vid helt öppen snabbstängningsventil med 
återtätning, tätar ventilen mot ventilens bakkant, vilket ger en markant ökning av de 
öppnande ångkrafterna.  

 

Vid helt stängd ventil ska den öppnande kolvkraften Fs från servomotorn överstiga de 
stängande krafterna med minst 30 % marginal. Således gäller vid öppning av pilotventil: 

 

( ÅFJSSS FFApF +≥⋅= 3,1       (2.1) 

 

FS = Kolvkraft från servomotor (N) 

pS = Matningstryck servomotor (MPa) 

AS = Kolvarea servomotor (m2) 

FFJ = Fjäderkraft (N) 

FÅ = Ångkraft (N) 

 

( )
4

22
1 SK

Å

DDp
F

−⋅
=

π
     (2.2) 

DK = Käglans ytterdiameter 

DS = Spindeldiameter 
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Vid helt öppnad ventil ska den stängande fjäderkraften med marginal övervinna den 
öppnande ångkraften. 

 

ÅFPFJ FKKF ⋅⋅≥       (2.3) 

 

KP = faktor som kompenserar för förhöjt ångtryck. 

 

KF = faktor som tar hänsyn till minskad fjäderkraft samt friktion i servomotor, 
reglerventil och packbox. Faktorn tar hänsyn till minskad fjäderkraft vid brott i en 
tallriksfjäder. Skruvfjädrar skall dimensioneras så att brott är helt uteslutet. 

 

Vid snabbstängningsventilen med återtätning av pilotkäglan beräknas den öppnande 
ångkraften med en effektiv area (Aeff), p.g.a. att ett visst läckage av trycket finns mellan 
bakre kanten på pilotventilen och ventillocket. 
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iyi
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DDD
pApF π    (2.4) 

 

P1 = Turbinens arbetstryck 

Dy = Återtätningens ytterdiameter 

Di = Återtätningens innerdiameter 

 

Ekvation 2.1 och 2.2 medför följande uttryck för den krävda kolvkraften i servomotorn.  
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  (2.5) 

 

Vid beräkning av den erforderliga fjäderkraften används ekvation 2.3 och 2.4.  
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2.2.2 Beräkningsmodell för reglerventil i radialturbin 

Beräkningsmodellen bygger på dimensioneringsunderlag för reglerventiler, ABB STAL 
(1995). I en radialturbin är samtliga ventilkäglor sammankopplade via en länkarm till 
samma ventilspindel. Eftersom strömningskrafterna ändras kraftigt när ytterliggare en 
kägla öppnas måste hela slaget undersökas. Beräkningar av de totala ångkrafterna blir 
därför väldigt komplex och beror bland annat av i vilken ordningsföljd och vid vilken 
tidpunkt varje kägla öppnar. Detta varierar även mellan alla olika turbiner, vilket medför 
att varje turbin kommer att ha ett specifik ångkrafts förlopp under slaget. Ångkrafterna 
hämtas från simuleringar som sedan tidigare är gjorde för respektive turbin. 

 

Servokraften och den stängande fjäderkraften dimensioneras på samma sätt som för 
snabbstängningsventiler, se ekvation 2.1 och 2.3 Fjäderkraften vid ett visst ventilläge 
beräknas enligt nedan. 

 

hCFF FJFJ ⋅+= min       (2.7) 

 

FFJmin = Fjäderkraft vid stängd ventil (N) 

C = Fjäderkonstant (N/mm) 

h = Servospindelns höjd (mm) 

2.2.3 Beräkningsmodell för reglerventil i VAX-turbin 

Ventilkrafter beräknas enligt dimensioneringsunderlag för regler- och 
snabbstängningsventiler, ABB STAL (1995). 

 

Ventilens kontaktdiameter, det vill säga den cirkel där käglan tätar mot sätet är 1,3 
multiplicerat med halsdiametern. Detta ger att kontaktarean blir: 

 

69,1
4

)3,1( 2

⋅=
⋅⋅

= H
H AdA π      (2.8) 

 

ε  beskriver förhållandet mellan trycket före och efter ventilen. 

 

 
1

2

p
p
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Den resulterande ångkraften som verkar på ventilspindeln beräknas genom att 
kägelkraften subtraheras med den kraften som verkar i öppnande riktning på 
ventilspindeln. Med kägelkraft menas den kraft som verkar på en tänkt kägla utan 
spindel. 

 

SKÅ ApFF ⋅−= 1        (2.10) 

 

Vid stängt läge då p2 ≈ 0 (för kondensturbiner) beräknas kägelkraften enligt. 

 

69,11 ⋅⋅= HK ApF       (2.11) 

  

Vid varierande ventilslag bestäms kägelkraften med underlag från mätningar gjorda på 
ventiler vid STAL år 1955. Dessa mätningar genomfördes med luft på en STAL-ventil 
och ligger till grund i de beräkningsprogram som används vid dimensionering även av 
dagens ventiler. Vid dessa mätningar har förhållandet mellan kägelkraften och 
arbetstrycket multiplicerat med halsarean )/( 1 HK ApF ⋅ . Detta förhållande ges 
beteckningen Fk/ph och beror av λ och ε . λ beskriver förhållandet mellan käglans 
lyfthöjd och halsradien enligt nedan. 

 

⎟
⎠
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=

2
Hd
hλ        (2.12) 

 

Vid beräkningarna används data för procentuellt tryckfall som funktion av λ till en 
reglerventil av standard typ enligt Figur 2.1. Ur denna figur beräknas ε  som 1 - 
procentuellt tryckfallet för varje λ. 

 



 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

λ  [-]

Tr
yc

kf
al

l [
%

]

 
Figur 2.1 Typisk tryckfallskurva över ventilen som funktion av käglans lyfthöjd 

 (Källa: ABB STAL, 1995) 

 
Vid λ  0,267 utläses det förhållandet F≥ k/ph ur diagram III-6705, se bilaga 2.6.2, för ett 
givet ε . 

 

För 0 < λ ≤  0,267 ges Fk/ph av diagram III-6704 se bilaga 2.6.1 Vid stora tryckfall det 
vill säga små ε  ger diagrammet dock ingen information. Inom detta område förutsätts 
Fk/ph falla linjärt med ökande lyfthöjd från 1,69 vid  λ = 0 till avläst värde vid λ = 0,267. 
Denna linjärisering görs, enligt Siemens dimensioneringsunderlag, endast för ett 
konstant ε -värde. För att istället ta hänsyn till det aktuella tryckförhållandet ε  görs en 
linjärisering för varje specifikt ε -värde. Detta medför att den linjära approximationen 
får en större negativ lutning vid ett större ε  enligt Figur 2.2.  
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Figur 2.2 Linjärisering av Fk/ph för varje enskilt ε . 
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Linjäriseringens derivata minskar vid en ökning av ε . Vilket medför att denna i sin tur 
kan approximeras som ett polynom av andra grad som funktion av ε  enligt nedan: 

 

Fk/ph’(ε ) =      (2.13) cba −⋅+⋅ εε 2

 

Detta medför att för de ε -värden då diagram III-6704 ej ger information om  

Fk/ph beräknas detta enligt nedan. 

 

Fk/ph = ( ) 69,12 +⋅−⋅+⋅ εεε cba     (2.14) 

 

När förhållandet Fk/ph är bestämt kan den stängande kraften som verkar på käglan 
beräknas för varje λ enligt. 

 

4

2

1/
H

phkK
dpFF ⋅

⋅⋅=
π      (2.15) 

 

Från ekvation 2.10 och 2.15 bestäms den resulterande ångkraften 
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/11 S
H

phkSKÅ AdFpApFF −
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π   (2.16) 

 

Bestämning av kraftmarginaler 

Vid beräkning av de marginaler som finns mellan befintliga och erforderliga 
fjäderkrafter kombineras ekvationerna 2.3 och 2.16. I dessa ekvationer ingår friktionen i 
packboxen som en del i faktorn KF. 
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Beräkning av marginalen för servokraften görs genom att kombineras ekvationerna 2.1 
och 2.16 enligt nedan. 
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Beräkning av maximalt ventiltryck 
Vid val av nya reglerventiler används beräkningar som visar det maximala 
arbetstrycken för varje ventiltyp. För att bestämma det högsta tillåtna värdet på trycket 
före ventilen med hänsyn till den tillgängliga fjäderkraften används ekvation 2.17 som 
skrivs om enligt nedan. 
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Med hänsyn till den tillgängliga kolvkraften från servomotorn kan ett maximalt tryck 
före ventilen beräknas från ekvation 2.1 och 2.18. 
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2.3 Beräkningsmodell för spindeltätningar 

För att täta spelet mellan spindel och ventilhus används packboxar. En del av 
glandkraften medför en radiell utvidgning som ger en tätande kraft mellan packning och 
spindel, medan en del verkar axiellt mot nästa packning. Det är trycket mellan packning 
och spindel som ger den dess tätande funktion. Beräkningarna i detta kapitel syftar till 
att räkna ut med vilken kraft glanden måste trycka på olika packboxar för att uppnå en 
tätande funktion. 

 

Packbox bestående av koniska grafitringar  
Underlag för beräkningsmodellen är hämtad från tillverkaren av den nämnda packboxen 
och gäller för packboxar med benämningen 9000 EVSP, Garlock Inc., (2003). 
Packboxen består av totalt sju stycken ringar. Den understa och översta ringen är en 
formpressad kolfiberfläta. De tre innersta koniska ringarna består av formpressad grafit, 
se Figur 2.3. Genom att dessa formpressas kan form och densitet noga kontrolleras. De 
två sista ringarna består av samma material men pressade till en högre densitet. För att 
packboxen skall uppnå en tillräckligt bra tätning rekommenderar tillverkaren att 
packboxen komprimeras 30 %, Garlock Inc. (2003). 
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Figur 2.3 Garlock 9000 EVSP (Källa: Garlock Inc., 2003) 

Glandtrycket beskriver det tryck som man måste åstadkomma på packboxen för att den 
ska ge en tätande funktion, detta tryck utläses från Figur 2.4. Som figuren visar så är två 
kurvor definierade en för ”optimum sealability” och den andra för ”optimum 
operability”. Optimum sealability definieras som det glandtryck som ger den bästa 
tätningen. Det är även detta värde som leverantörer rekommenderar. Optimum 
operability innebär det minsta tryck som krävs för att packningen fortfarande ska 
fungera som en tätning. 

 

 

Figur 2.4 Glandtryck för packning av typen 9000 EVSP (Källa: Garlock Inc., 2003) 



 

 

 

Friktionen som packboxen bildar mot spindeln kan beräknas enligt följande uttryck. 

 

KfpLDF gifr ⋅⋅⋅⋅⋅= π      (2.21) 

 

f = 0,08 för 9000 EVSP 

K = 0,5 för 9000 EVSP 

 

Packbox bestående av kvadratiska grafitringar 

Beräkningsmodellen för packboxar bestående av grafitringar av kvadratiskt tvärsnitt är 
hämtad från Merkel Inc. som är en leverantör av packboxar.   

 

ax

rad

Axialtryck
kRadialtryc

K
σ
σ

=      (2.22) 

Andelen av den kraft som överförs från en packningsring till en annan kan beräknas 
med hjälp av följande formel. 

 

 
Figur 2.5 Beskrivning av packbox med radiellt och axiellt tryck 

(Källa: Merkel Inc.) 
 

BLK
axaxU e /)(

0
21 ⋅⋅+−⋅= µµσσ      (2.23) 

 

axUσ = axialtryck mot bottenring (MPa) 

0axσ  = axialtryck av boxens gland (MPa) 

µ1 = Friktionskoefficient mellan packning och spindel 
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µ2 = Friktionskoefficient mellan packning och hus 

B = Packningsbredd =
2

iy DD −
 

 

Genom att kombinera ekvation 2.22 och 2.23 fås ett uttryck för det radiella trycket i 
botten av packningen beror av trycket som skapas av glanden. 

 
BLK

axradU eK /)(
0

21 ⋅⋅+⋅−⋅⋅= µµσσ     (2.24) 

För att packningen ska täta så krävs det att det radiella trycket i botten av packningen 
radUσ  är större än ångtrycket i ventilen. 

 

Den totala friktionen mellan spindel och packbox beräknas enligt. 
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2.4 Tallriksfjädrar 

Tallriksfjädrar, eller Belleville-fjädrar som de också kallas, är koniska skal som kan 
användas både enskilt och grupperat i en stapel, se Figur 2.6. Fördelarna med att 
använda tallriksfjädrar är att de kan ta stora laster på ett förhållandevis litet utrymme. 
En annan fördel med tallriksfjädrar är att man genom att ändra dimensionerna på 
tallrikarna kan få en fjäderkaraktäristik som kan vara linjär, regressiv och i vissa 
applikationer även progressiv. 

 

 

Figur 2.6 Tvärsnitt av tallriksfjäder (Källa: DIN 2093, 1992) 



 

 

 

Modellen för hur fjäderkraften varierar med deformationen för en tallrik, bygger på en 
teoretisk modell av Almen och László som presenteras i ”The Uniform-Section Disk 
Spring”, 1936. Modellen ligger till grund för beräkningsstandarden DIN 2092 och visar 
hur tallrikens deformation ändras som funktion av fjäderkraften. Almen och Lászlós 
modell, se Figur 2.7, följer den verkliga kurvan mycket bra inom det verksamma 
området. Med det verksamma området menas området från 15 % till 75 % av maximal 
deformation. Men i början av belastningen skiljer sig den teoretiska och verkliga kurvan 
något eftersom tallrikarna aldrig är helt symmetriska. Följden av detta blir att den 
verkliga kurvan inte stiger lika brant i början. Kurvorna följer sedan varandra upp till en 
hoptryckning av fjädern som motsvarar 75 % av den maximala deformationen 
(s=0,75h0). Anledningen till att den verkliga kurvan stiger så brant är att last punkterna 
ändras när tallrikarna ”rullar” mot varandra vilket resulterar i en kortare hävarm mellan 
fjädrarna.  

 

 

Figur 2.7 Beräknad och verklig fjäderkaraktäristik (Källa: DIN 2092, 1992) 

2.4.1 Dimensionering 

Alla tallriksfjädrar som levereras till Siemens tillverkas enligt standarden DIN 2093. 
Enligt denna standard delas tallriksfjädrarna in i tre olika grupper beroende på tjocklek 
t.  

 

Gruppindelningen ser ut enligt följande: 

• Grupp 1:  t mindre än 1,25 mm 
• Grupp 2: t =1, 25 till 6 mm 
• Grupp 3: t över 6 mm till 14 mm  

 

XXIV 



 

Bilaga 2 – Beräkningsmodeller 

 

XXV 

Man skiljer också på fjädrar med eller utan kontakt ytor. Tallriksfjädrar med kontaktyta 
tillverkas som en vanlig tallrik men den översta delen på konen slipas ner till en plan 
yta, se Figur 2.8. Fjädrarna i Grupp 3 har kontaktytor som standard 

      
Figur 2.8 a) Tvärsnitt utan kontaktytor         b) Tvärsnitt med kontaktytor 

(Källa: Schnorr, 2003) 
 

2.4.2 Kraftberäkningar 

Beräkningsunderlaget för tallriksfjädrar bygger på beräkningsstandarden DIN 2092, 
övriga uppgifter är hämtade från leverantörer. Beräkningsteorin bygger på att fjädrarnas 
kanter, under belastning, rör sig runt ett rotationscentrum som är beläget vid diametern 
D0, se Figur 2.9 
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Figur 2.9  Rotationcentrum OM och spänningspunkterna I-IV  

(Källa: Schnorr, 2003) 
 

 



 

 

 

Vidare antas att man befinner sig inom det elastiska området för materialet och att 
fjäderns tvärsnitt är rektangulärt. Kraften appliceras vid punkterna I och III, se Figur 
2.9. Tallriksfjädrarnas karaktäristik beskrivs av ett antal konstanter som bestäms av 
fjäderns dimension. Dessa beräknas med följande formler som gäller för alla typer av 
tallriksfjädrar. 
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Från ekvation 2.28 – 2.31 kan sedan fjäderkraften beräknas som funktion av 
deformationen.   

 

För tallriksfjädrar i grupp 1 och 2 med K4=1 och h0=l0-t  
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För tallriksfjädrar ur grupp 3 med kontaktytor och minskad tjocklek, t´ och h0´ måste 
användas (h0´=l0 - t´): 
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Elasticitetsmodulen, E, är oberoende av värmebehandlingen och dragspänningen i 
materialet. Fjäderkraften ökar inte linjärt med ökad deformation utan är hela tiden 
regressiv. Tallriksfjädrarnas karaktäristik blir mer regressiv med ett större förhållande 
h0/t, se Figur 2.10.  

 

 
Figur 2.10 Fjäderkaraktäristik med hänsyn till h0/t och s/h0

(Källa: Schnorr, 2003) 
Då fjäderkonstanten kan variera kraftigt mellan olika fjädrar och laster beräknas den 
enligt följande formel: 
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Mellan två punkter, F1,s1 och F2,s2 kan fjäderkonstanten approximeras enligt: 
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2.4.3 Livslängd 

Vid dimensionering skiljer man på vilken typ av last tallriksfjädrarna utsätt för, antingen 
statisk eller dynamisk. En belastning som aldrig ändras eller en belastning som inte 
ändras mer än 10 000 gånger sägs vara statisk. Vid statisk belastning får spänningen i 
σOM inte överstiga sträckgränsen, Rp0,2, för fjädermaterialet. Spänningen vid statisk 
belastning beräknas enligt: 
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En dynamisk belastning uppstår då fjädern utsätts för en kraft som varierar mellan två 
olika värden. Livslängden mäts i hur många hela belastningscykler fjädern klarar av och 
beror på hur mycket lasten varierar under en belastningscykel. För att beräkna 
livslängden, vid dynamisk belastning, måste man börja med att titta på vilka spänningar 
som uppstår på undersidan av tallriken med den givna lasten, då det alltid är här som 
utmattningssprickor börjar. Spänningsintervallet beror på förhållandet mellan δ=De/Di, 
h0/t och deformationen s/h0. Den största spänningen uppstår alltid i punkt II eller III, se 
Figur 1.1. Eftersom den största spänningen kan uppstå antingen i punkt II eller punkt III 
bör man beräkna spänningen i båda punkter med hjälp av formlerna: 
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De beräknade spänningarna är nominella värden och den verkliga spänningen är 
betydligt lägre. Spänningen beräknas för både den största om minsta kraften som 
fjädern utsätts för under en belastningscykel i båda punkterna. Resultatet blir en 
maximal och en minimal spänning i varje punkt. Den största spänningen (σo) och den 
minsta (σu) spänningen jämförs med de utmattningsdiagram som leverantörer tagit fram, 
se Figur 2.11 och Figur 2.12. Diagrammen är framtagna med hjälp av laboratorietester 
och bygger på att 99 % av fjädrarna klarar ett visst antal sinusformade belastningscykler 
med en förspänning på minst mellan 15 -20 %. För att läsa ut en beräknad livslängd ur 
diagrammen läser man av vid σu på x-axeln. Spänningen i punkt II och III genererar 
varsin lodrätlinje. Man går sedan in och läser av σo på y-axeln, σo för respektive punkt 
genererar en vågrät linje som dras ut tills den korsar den lodräta linjen för samma punkt. 
Skärningen mellan lodräta och vågräta linjer genererar två punkter, en för punkt II och 
en för punkt III, som markerar den förväntade livslängden. Den av punkterna II eller III 
som har kortast förväntad livslängd blir dimensionerande för tallriksfjädern.   
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Vid montering av tallriksfjädrar som ska bära en dynamisk last måste fjädrarna 
förspännas. Anledningen är att när fjädrarna värmebehandlas, vid tillverkningen, blir de 
nästan alltid lite ojämna eller får inre spänningar. Detta kan leda till en plastisk 
deformation i punkt I, när fjädern är obelastad. Resultatet av detta blir att en obelastad 
fjäder utsätts för en töjspänning i punkt I. För att tallriksfjädrar ska klara av att bära en 
dynamisk kraft måste fjädrarna därför förspännas med minst 15-20 % av deras 
maximala deformation. 

 

Figur 2.11 Livslängdsdiagram för grupp 2 (Källa: Schnorr, 2003) 

 

Figur 2.12 Livslängdsdiagram för grupp 3 (Källa: Schnorr, 2003) 



 

 

 

2.4.4 Montering 

När man staplar tallriksfjädrar kan man göra detta på flera olika sätt beroende på vad 
man vill ha för fjäderkaraktäristik. Exempel på hur olika sätt att stapla fjädrarna med 
samma dimensioner och hur detta påverkar fjäderkaraktäristiken ses i Figur 2.10. Man 
delar in sättet att stapla fjädrarna på i två olika grupper, parallellt eller serie. När man 
staplar två fjädrarna i serie summeras deformationen, vilket ger en dubbelt så stor 
deformation med samma kraft, se Figur 2.13(b). När fjädrarna istället monteras 
parallellt summeras krafter ihop enligt Figur 2.13(c). Detta medför att kraften måste 
fördubblas för att uppnå samma deformation. När man staplar fjädrarna parallellt får 
man en ökad hysteres, det vill säga förluster i fjädern, på grund av friktion mellan 
tallrikarna. För att minska hysteresen bör man smörja fjädrarna med Molybdendisulfid 
(MoS2).  

 

 

Figur 2.13 Schematisk bild av fjäderkaraktäristiken för samma fjäderdimension men 
olika kombinationer (Källa: Schnorr, 2003) 

 

När fjäderpaketen dimensioneras finns det ytterligare några konstruktionsregler som 
rekommenderas av leverantörer. Det bästa resultatet av ett fjäderpaket får man om man 
använder så litet antal individuella fjädrar som möjligt. Ökas antalet fjädrar ökar också 
friktionen och man får en ojämnare deformation på olika fjädrar. Detta leder till att om 
man staplar högre än tio fjädrar måste man lägga till ytterligare en säkerhetsfaktor vid 
livstidsanalysen. Anledningen till detta är att deformationen inom fjäderpaketet skiljer 
sig kraftigt mellan olika fjädrar, se Figur 2.14. Belastningen skiljer sig på grund av 
friktion mot styrytan samt tillverkningstoleranser, se bilaga 2.6.8. Den ojämna 
belastningen gör att vissa fjädrar belastas mycket högre än den teoretiska belastningen 
och fjäderns livslängd försämras därmed drastiskt. För att inte göra ett för högt paket 
ska man aldrig stapla högre än tre gånger diametern (L0≤3xDe). Behövs ett fjäderpaket 
som är längre än detta bör paketet delas in i två eller tre olika paket genom att man 
sätter in brickor i paketet, se Figur 2.15. På detta sätt minskas den ojämna 
deformationen mellan olika fjädrar i stapeln och livslängden för samtliga fjädrar ökar. 
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Figur 2.14 Exempel på den ojämna deformationen i en stapel av tallriksfjädrar 

(Källa: Schnorr, 2003) 
  

 
Figur 2.15 Uppdelning av en stapel med hjälp av brickor 

 (Källa: Schnorr, 2003) 

2.4.5 Styrning 

När man staplar tallriksfjädrar måste man alltid ha en styrning av fjädrarna för att 
förhindra att tallrikarna rör sig i sidled. Standarden DIN 2093 rekommenderar en 
guidetolerans som ser ut enligt Tabell 2.1. Värdena representerar skillnaden i diameter 
mellan styrningen och tallriken. För att förhindra att tallrikarna fastnar mot styrningen 
är det viktigt att fjädrarna har ett rektangulärt tvärsnitt med avrundade hörn. 



 

 

 

Avrundningen bör vara ungefär t/8. Materialet som tallrikarna styr emot ska ha en 
hårdhet på minst 55 HRC och en ytjämnhet Ra ≤  0,8. Rekommendationen är för att få 
ett så litet slitage på styrningen som möjligt och därigenom minska risken att tallrikarna 
fastnar mot styrningen. Vid dynamisk belastning bör man även smörja styrningen med 
MoS2. 

 

 
Tabell 2.1 Rekommenderat spel mellan fjäder och styrning 

 (Källa: Schnorr, 2003) 

2.4.6 Material  

Dagens servofjädrar är tillverkade av materialet 51 CrV 4, vars tidigare beteckning var 
50 CrV 4. Detta är en krom-vanadin raffinerad stållegering. Materialet är ett 
smidesämne med materialstandard DIN 17221. Materialet tillåter användning upp till 
250 ˚C. Elasticitetsmodulen vid olika temperaturer samt densiteten ses i Tabell 2.2. 

 

 

Tabell 2.2 Materialdata för 51 CrV 4 (Källa: Schnorr, 2003) 
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2.4.7 Korrosionsskydd 

Det finns en mängd olika sätt att skydda tallrikarna mot korrosion. Bland annat kan man 
täcka fjädrarna med ett lager av en skyddande metall, vanligast är förzinkning. En annan 
metod för att göra tallriksfjädrarna mer korrosionsbeständiga är att använda Dacromat. 
Dacromat är en krom baserad färg med flingor av zink och aluminium. Fjädrarna 
doppas i Dacromat och värmebehandlas sedan vid 280 ˚C. Är överdraget helt kan vatten 
inte tränga igenom Dacromatet.   

2.4.8 Toleranser 

All tillverkning av tallriksfjädrar som används till servomotorerna sker inom riktlinjerna 
som beskrivs i standarden DIN 2093. Generellt används samma standard även för 
specialtillverkade fjädrar om inga andra toleranskrav specificeras. I detta teoriavsnitt 
presenteras endast toleranskraven för tallriksfjädrarnas totala höjd (L0) samt kraven på 
vilken deformation som får ske vid en viss last. För övriga toleranser på fjädrarna 
hänvisar vi till DIN 2093. Utdrag från DIN 2093 för toleranserna ser ut enligt följande. 

 

         
  Tabell 2.3 a) Tillverkningstoleranser för l0        b) Tillverkningstoleranser för F 

 (Källa: Schnorr, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 Vågfjädrar 

Vågfjädrar är fjädrar tillverkade av plattråd som lindas och formas till en spiral av 
vågor. Fördelen med vågfjädrar är att de ska kunna erbjuda samma kraft och fjäderväg 
som standardspiralfjädrar fast på halva utrymmet. Vågfjädrar delas upp i två olika 
varianter ”Crest-To-Crest” och ”Nested”, se Figur 2.16.  

 

                        

Figur 2.16 a) Vågfjäder av typen ”Crest-To-Crest”    b) Vågfjäder av typen ”Nested” 
(Källa: Smalley Ltd, 2005) 

Vid beräkningar för vågfjädrar används följande beteckningar. 

 

b = Radiell bredd (mm) 

E = Elasticitetsmodul (MPa) 

Dy = Ytterdiameter (mm) 

Di = Innerdiameter (mm) 

Dm = Medeldiameter (mm) 

F = Last (N) 

HW = Arbetshöjd 

K = Faktor beroende av N 

N = Antal vågor per varv (minst 2,5 och sedan en ökning av hela antal) 

t = Tjocklek (mm) 

Z = Antal varv 

 

N 2,0-4,0 4,5-6,5 7,0-9,5 10,0- 

K 3,88 2,90 2,30 2,13 

Tabell 2.4 K-faktor (Källa: Smalley Ltd, 2005) 
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Den teoretiskt beräknade deformationen stämmer bra överens med verkligheten upp till 
80 % av maximaldeformation och en arbetshöjd som är minst 2 gånger den solida 
höjden. Vid en högre deformation blir den uppmätta kraften betydligt högre än den 
beräknade. 

 

Materialdata 

Ett urval av de material som Smalley tillhandahåller vågfjädrar i presenteras i Tabell 
2.5. 

 

Material t (mm) Sträckgräns 
(MPa) 

Tmax (ºC) E (MPa) 

Fjäderstål     

SAE 1070-1090 0,15 - 0,36 1855 121 206 800 

 0,37 – 0,53 1758   

 0,54- 1,09 1524   

 1,10 - 1455   

A-286     

AMS-5810  1241 538 213 700 

Tabell 2.5 Materialdata (Källa: Smalley Ltd, 2005) 

Till skillnad mot spiralfjädrar som dimensioneras efter skjuvspänningen begränsas 
vågfjädrar av sträckgränsen, vilket medför nästan en dubblering av gränsvärdet. 

 

Vid livstidsberäkningar för dynamiskt belastade fjädrar beräknas ett 
spänningsförhållande för den minsta respektive den störta spänningen. Detta värde 
används sedan för att läsa ut ett uppskattat värde på antalet cykler under livslängden ur 
Tabell 2.6. 
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δ1 = Beräknad spänning vid min last. (MPa) 

δ1 = Beräknad spänning vid max last (MPa) 

σs = Sträckgräns (MPa) 

 

 



 

 

 

X Uppskattat antal cykler 

< 0,40 under 30 000 

0,40 - 0,49 30 000 – 50 000 

0,49 - 0,55 50 000 – 75 000 

0,55 - 0,60 75 000 – 100 000 

0,60 - 0,67 100 000 -  200 000 

0,67 - 0,70 200 000 – 1000 000 

> 0,70 över 1000 000 

  

Tabell 2.6 Uppskattade antal cykler under livslängden (Källa Smalley Ltd, 2005) 

Crest-To-Crest 
Fjäderns deformation som funktion av den pålagda kraften beräknas enligt nedan. 
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Nested 
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2.6 Diagram 

2.6.1 Diagram III-6704 

 



 

 

 

2.6.2 Diagram III-6705 
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3.1 

3 Bilaga 3 – Konstruktionskriterielista 

Spindeltätning 

Funktion 
Spindeltätningens funktion är att förhindra läckage vid ventilspindeln ut från 
ångturbinen. 

 

Funktionsbestämmande egenskaper 

Tåla hög temperatur  545 ˚C   K ≥

Tåla högt tryck   16,5 MPa (165 bar)  K ≥

Ska ta mindre plats än befintliga lösningar  K 

Inte överstiga tillgängliga friktionskrafter  K 

Inte överstiga dagens friktionskrafter   Ö 

 

Brukstid 
Livslängd ≥  6 år     K 

Livslängd ≥  12 år     Ö 

Enkel montering/demontering   Ö 

Enkel att underhålla (Efterdragning)   K 

Monterings-/Demonteringsanvisningar   K 

Ska kunna kontrollera förspänningen   Ö 

 

Ekonomi 

Inte vara dyrare än befintlig tätning   Ö 

 

 

Återvinning 

Inte innehålla miljöfarliga ämnen   Ö 

Ska kunna återvinnas/återanvändas   K 

 



 

 

 

3.2 Servomotor 

Funktion 
Servofjädrarnas uppgift är att åstadkomma erforderlig stängande kraft på ventilspindeln.  

 

Funktionsbestämmande egenskaper 

Tåla arbetstemperatur ≥  70 ˚C   K 

Ska ta mindre plats än befintliga lösningar  K 

Ge mindre slitage på kolvstången   K 

Låg hysteres      K 

 

Brukstid 
Längre livslängd av befintlig fjäder   K 

Enklare montering/demontering    Ö 

Monterings-/Demonteringsanvisningar   K 

 

 

Ekonomi 

Inte vara dyrare än befintlig fjäder   Ö 

 

 

Återvinning 

Inte innehålla miljöfarliga ämnen   Ö 

Ska kunna återvinnas/återanvändas   K 
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4.1 

4 Bilaga 4 – Projektplanering 

Gantschema 

 



 

 

 

4.2 Milestones 

4.2.1 Modernisering av spindeltätningar 

Planerad tidsåtgång:  1000 timmar + handledning 

 

Fas 1:   

Framtagning och beräkning av olika lösningar 

Slutdatum 2005-10-29 

 

Fas 2: 
Konstruktion och praktiska prov 

Slutdatum 2005-12-21 

 

Fas 3:  
Slutförande av projektet samt rapport  

Slutdatum 2006-01-27 

4.2.2 Modernisering av stängande fjäder i servomotor  

Planerad tidsåtgång:  600 timmar + handledning 

 

Fas 1:   

Framtagning och beräkning av olika lösningar 

Slutdatum 2005-11-18 

 

Fas 2: 
Konstruktion och praktiska prov 

Slutdatum 2006-01-13 

 

Fas 3:  
Slutförande av projektet samt rapport 

Slutdatum2006-01-27
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5 Bilaga 5 – Skisser av koncept 
Koncept 3      Koncept 4 

               
Koncept 5     Koncept 6                                  
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6 Bilaga 6 – Konceptutvärdering 
Utvärdering 1 

  Koncept 
Konstruktionskriterier W 1 2 3 4 5 6 

Ta liten plats 2 + X 0 0 - + 
Enkel montering och demontering 3 + X + + - + 

Enkel att underhålla 2 + X + + + + 
Underhållsintervall (efterdragning) 5 - X 0 0 + 0 

Ska kunna kontrollera 
förspänningen 5 - X 0 0 0 - 

Lågt pris 2 + X - 0 - + 
Kompabilitet 4 + X 0 0 - - 

                
Nettovärde   3 0 3 5 -4 0 

Rangordning               
Vidareutveckling?   Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

 

 

Utvärdering 2 

  Koncept 
Konstruktionskriterier W 1 2 3 4 5 6 

Ta liten plats 2 +   0 X     
Enkel montering och demontering 3 0   - X     

Enkel att underhålla 2 0   0 X     
Underhålls intervall (efterdragning) 5 -   0 X     

Ska kunna kontrollera 
förspänningen 5 -   0 X     

Lågt pris 2 +   0 X     
Kompabilitet 4 +   0 X     

                
Nettovärde   -2   -3 0     

Rangordning   2   3 1     
Vidareutveckling?   Nej   Ja Ja     
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7.1 

7 Bilaga 7 – Bilder 

Testrigg för friktionstest 

      

 



 

 

 

7.2 Koncept 3 
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7.3 Koncept 4 

 

 

 


