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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gått ut på att finna en ny konstruktionslösning på uttlopps-

diffusorns inloppsrör på gasturbin SGT-800. Arbetet har utförts på Siemens Industrial 

Turbomachinery AB i Finspång på avdelning RCTD (gasturbinkonstruktion). 

Målet med projektet har varit att ta fram en konstruktionslösning som underlättar för 

svetsmontörerna på site när det gäller installation av inloppsrören, samt reducerar 

monteringstiden. Målet har även varit att ta fram en kostnadsjämförelse för 

totalkostnaden mellan den nya och originalkonstruktionen.  

Den metodik som har använts till detta arbete är Voice of the customer samt Systematisk 

konceptutveckling som baseras på bl.a. Vladimir Hubkas princip. Även 

originalkonstruktionen har undersökts via ritningar och bilder tagna från tidigare 

sitemontage.  

Originalkonstruktionen skickas idag till site omonterad tillsammans med 

utloppsdiffusorn direkt från SIT AB:s underleverantör KSG AB i Surte för att sedan 

monteras och svetsas fast på site. P.g.a. att inloppsröret måste monteras i vinkel samt att 

utloppsdiffusorn är rund till formen, måste svetsning idag ske med elliptisk hålpassning. 

Detta leder till att det är svårt att få rör och hål att passa ihop utan att modifieringar 

måste göras på något av dessa.  

Via intervjuer och brainstorming skapades 17 olika koncept, varav nio togs vidare för 

utvärdering med hjälp av de kundkriterier som tagits fram. Denna utvärdering 

resulterade i att sex koncept gick vidare till ytterligare en utvärdering, där slutligen tre 

koncept plockades bort. Genom jämförelse mellan de tre kvarvarande koncepten, 

sorterades slutligen ett vinnande koncept ut. 

Det nya konceptet består av två rördelar där det övre röret har samma innerdiameter 

som det nedre rörets ytterdiameter. Detta ger montörerna möjligheten att justera rörets 

höjd och dess vinkelpassning till den bälg som sammankopplar inloppsröret med 

avtappningsröret. Den övre rördelen har svetsats fast på utloppsdiffusorn före 

transporteringen till site. För att montera ihop dessa rör krävs det att de svetsas ihop. 

Detta var ett monteringssätt som montörerna ville undgå. Dock har detta lösts genom att 

kapa de båda rördelarna så att passning och svetsning sker på runda mynningar. Det 

kommer även med största sannolikhet finnas möjligheter att minska rörets diameter, 

vilket minskar rörets totala vikt.  

Den nya lösningen kommer uppskattningsvis att reducera installationstiden på site med 

upp till 60 % jämfört med originalkonstruktionen. Detta kommer att ge en 

installationskostnad proportionellt minskad mot installationstiden. Det övre rörets 

installationsbehov före sitetransport kommer att generera en tillverkningskostnad som 

uppskattningsvis förblir densamma som för originalkonstruktionen. Den totala 

kostnaden för den nya konstruktionen kommer att minskas med ca 45 % jämfört med 

originalrören.  

Förhoppningen är att detta projekt genererat ett intresse hos SIT AB att gå vidare och 

göra en konstruktionsförändring på denna komponent, för att underlätta vid framtida 

montage.
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Abstract 

In this examination paper, the bleed air inlet pipe on the exhaust diffuser for gas turbine 

STG-800 has been redesigned. The project has been performed at Siemens Industrial 

Turbomachinery AB in Finspång at the design department for gas turbines, RCTD. 

The aim for this project has been to develop a solution that makes it easier for the 

welders to mount the inlet pipes at site and to decrease the time for mounting. Another 

aim for the project has been to make a comparison of cost between the original design 

and the new design.  

The methodology that has been used in this thesis is the Voice of the customer table and 

Systematic design based on Vladimir Hubka’s design process, among others. There have 

also been studies of the original inlet pipe design by looking at drawings and pictures 

from former site mountings.  

Today, the original inlet pipe is shipped unassembled together with the exhaust diffuser 

direct from KSG AB in Surte, one of SIT AB’s subcontractors, to be mounted and 

welded on site. Due to the angled mounting caused by the design of the inlet pipe and 

the round exhaust diffuser, today’s welding must be made on an elliptic hole. This 

results in poor fitting of the inlet pipe and the hole which causes maladjustments. 

To find a new design for the inlet pipe, 17 concepts was created from interviews and 

brainstorming. Of those, nine was singled out and further evaluated by the developed 

criterions of the customer. This evaluation resulted in rejection of three more concepts. 

Last, the three maintaining concepts were compared and one final concept was selected. 

The new concept consists of two pipes. The upper pipe has the same inner diameter as 

the outer diameter of the downer pipe. This brings the opportunity for adjustments in 

height and angle to fit the bellow that does connect the inlet pipe with the bleed air pipe. 

The upper pipe has been welded on to the exhaust diffuser before it was shipped to site. 

To mount these two pipes together, they must be welded, even if the assemblers hoped 

this type of mounting would be avoided. This has been solved by designing round pipe 

endings. It is also most likely possible to make the design with reduced diameter, which 

will decrease the weight of the product.  

This new design will approximately decrease the mounting time on site up to 60 % in 

comparison with the original design. This will result in decreased installation cost. Due 

to the upper pipe’s need for mounting before it is shipped to site, the manufacturing cost 

will approximately be the same as for the original pipe. The total cost for both pipes will 

be decreased with approximately 45 %, compared to the original pipes. 

Hopefully, an interest has been generated at SIT AB by this project to make a change of 

the design for this component to make the mounting easier in the future. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som omfattar en konceptframtagning 

för en omkonstruktion av inloppsrören till utloppsdiffusorn. 

Arbetet har utförts vid Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång på SGT-800, 

en av Siemens gasturbiner. 

Examensarbetet ingår i det slutliga momentet för examination på högskoleingenjörs-

utbildningen inom maskinteknik vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH). 

Omfattningen på examensarbetet är 16 högskolepoäng och har utförts under våren 2011. 

Jag hoppas att detta arbete ger inspiration till fortsatt utveckling och en slutlig lösning 

av monteringsproblemet. 

Jag vill tacka alla personer som hjälpt till att göra detta projekt möjligt. 

Ett särskilt tack vill jag ge: 

Johan Friis  Handledare, Siemens Industrial Turbomachinery AB 

Urban Karlsson Chef, gasturbin konstruktion avd. RCTD, Siemens Industrial 

Turbomachinery AB  

Stig Algstrand  Handledare och examinator, Linköpings Tekniska Högskola 

Lars Hedlund Specialist aerodynamik avd. RCTA, Siemens Industrial 

Turbomachinery AB 

Ken Flydalen Aerodynamik och kylning avd. RCTA, Siemens Industrial 

Turbomachinery AB 

Withold Slezak Specialist konstruktion avd. RCTD, Siemens Industrial 

Turbomachinery AB 

Gerhard Gravén Specialist svetsteknik avd. MPCT, Siemens Industrial 

Turbomachinery AB 

Joakim Moll Projekt- och tekniksamordnare, site avd. GPXT, Siemens 

Industrial Turbomachinery AB 

Bertil Berntsson Montageledare, gasturbin avd. SOIA, Siemens Industrial 

Turbomachinery AB 

Fredrik Karlsson Montageledare, gasturbin avd. SOIA, Siemens Industrial 

Turbomachinery AB 

Andréas Larsson Bror och bollplank 

 

Heléna Larsson 

Finspång, juni 2011



viii 

 

 



 

ix 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ..................................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE OCH MÅL .............................................................................................................................. 1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................... 1 

1.3.1 Ändra design på röret ........................................................................................................... 2 
1.3.2 Montera röret hos leverantör och ändra transport .............................................................. 2 
1.3.3 Val av projektfokus ............................................................................................................... 2 

1.4 METOD ........................................................................................................................................... 2 

2 FÖRETAGSPRESENTATION ....................................................................................................... 3 

2.1 SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB ................................................................................ 3 
2.1.1 Företagshistorik för siten Finspång ..................................................................................... 3 
2.1.2 Produkter .............................................................................................................................. 4 

2.2 BESKRIVNING AV EN GASTURBIN .................................................................................................... 5 
2.2.1 Generell information ............................................................................................................ 5 
2.2.2 Kompressor........................................................................................................................... 6 
2.2.3 Brännkammare ..................................................................................................................... 6 
2.2.4 Turbin ................................................................................................................................... 7 

3 BEFINTLIGT AVTAPPNINGSINLOPP ....................................................................................... 9 

3.1 FUNKTION ....................................................................................................................................... 9 
3.2 KONSTRUKTION ............................................................................................................................ 10 
3.3 TILLVERKNING.............................................................................................................................. 11 
3.4 MONTERING .................................................................................................................................. 11 

4 KONCEPTGENERERING ........................................................................................................... 13 

4.1 SKAPANDE AV VOCT ................................................................................................................... 13 
4.2 STATE OF THE ART ........................................................................................................................ 14 
4.3 UPPSTÄLLNING AV KKL ............................................................................................................... 15 
4.4 BLACK BOX ................................................................................................................................... 15 
4.5 TEKNISKA PRINCIPER .................................................................................................................... 16 
4.6 TRANSFORMATIONSSYSTEM ......................................................................................................... 16 
4.7 FUNKTIONS/MEDEL-TRÄD ............................................................................................................. 16 
4.8 KONCEPT ...................................................................................................................................... 18 

4.8.1 Bortvalda medel .................................................................................................................. 18 
4.8.2 Koncept att utvärdera ......................................................................................................... 19 

4.9 KONCEPTUTVÄRDERING FAS I ....................................................................................................... 25 
4.10 KONCEPTUTVÄRDERING FAS II................................................................................................. 28 

4.10.1 Koncept 12 ..................................................................................................................... 29 
4.10.2 Koncept 15 ..................................................................................................................... 30 
4.10.3 Koncept 17 ..................................................................................................................... 32 
4.10.4 Valt koncept ................................................................................................................... 33 
4.10.5 Dimensionsreducering ................................................................................................... 34 
4.10.6 Överrensstämmelse med och uppdaterad KKL .............................................................. 36 

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ....................................................................... 37 

5.1 SLUTSATS ..................................................................................................................................... 37 
5.2 REKOMMENDATIONER VID FORTSATT ARBETE .............................................................................. 38 

6 REFERENSER ................................................................................................................................ 41 

6.1 TRYCKTA REFERENSER ................................................................................................................. 41 
6.2 INTERNET REFERENSER ................................................................................................................. 41 
6.3 ÖVRIGA REFERENSER .................................................................................................................... 42 
6.4 FIGURREFERENSER ........................................................................................................................ 42 
6.5 TABELLREFERENSER ..................................................................................................................... 42 

 



x 

 

Bilageförteckning 

BILAGA 1 TEORI FÖR METOD .......................................................................................................... 43 

BILAGA 2 KONSTRUKTIONSKRITERIELISTA FÖR AVTAPPNINGSRÖR INLOPP. ............ 53 

BILAGA 3 F/M-TRÄD ............................................................................................................................ 55 

BILAGA 4 MORFOLOGISK MATRIS ................................................................................................ 57 

BILAGA 5 PREL. FÖRSTA SKISS PÅ KONCEPTEN ....................................................................... 59 

BILAGA 6 SAMMANSTÄLLNING KONCEPT FAS I ....................................................................... 61 

BILAGA 7 BERÄKNINGSMODELLER .............................................................................................. 65 

BILAGA 8 UPPDATERAD KKL MED KONCEPTJÄMFÖRELSE ................................................. 67 

BILAGA 9 DEN ÖVRE RÖRDELEN SAMT BAKRE DIFFUSORDEL MONTERAD PÅ 

TRANSPORTVAGGA............................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

Figurförteckning 

Figur 2.1: SIT AB:s huvudkontor i Finspång....................................................................4 

Figur 2.2: SGT-800 med utsatta komponenter..................................................................5 

Figur 2.3: Brännkammare med ringformad mantel..........................................................6 

Figur 2.4: Del av brännkammarmantel med hål för bränslespridare...............................7 

Figur 3.1: Modell på monterad SGT-800 utan kringsystem............................................9 

Figur 3.2: Utloppsdiffusor från sidan med monterat inlopps- och avtappningsrör........10 

Figur 3.3: Inloppsrören...................................................................................................10 

Figur 3.4: Schematisk bild för metallbågsvetsning (MMA)............................................11 

Figur 3.5: Schematisk bild för gasvolframbågsvetsning (TIG).......................................12 

Figur 3.6: Utloppsdiffusor framifrån med inloppsrör monterade...................................12  

Figur 4.1: Black-box för inloppsrörens funktion.............................................................15 

Figur 4.2: Schematisk bild av transformationssystemet..................................................16 

Figur 4.3: Inloppsrörets montering på utloppsdiffusorn.................................................19 

Figur 4.4: Första skiss på Koncept 4..............................................................................20 

Figur 4.5: Första skiss på Koncept 5..............................................................................20 

Figur 4.6: Första skiss på Koncept 11............................................................................21 

Figur 4.7: Första skiss på Koncept 12............................................................................22 

Figur 4.8: Första skiss på Koncept 13............................................................................22 

Figur 4.9: Första skiss på Koncept 14...........................................................................23 

Figur 4.10: Första skiss på Koncept 15..........................................................................24 

Figur 4.11: Första skiss på Koncept 16..........................................................................24 

Figur 4.12: Första skiss på Koncept 17..........................................................................25 

Figur 4.13: CAD-skiss på Koncept 11, hopmonterad.....................................................29 

Figur 4.14: CAD-skiss på Koncept 11 med de ingående komponenterna.......................29 

Figur 4.15: CAD-skiss på Koncept 15, hopmonterad.....................................................30 

Figur 4.16: CAD-skiss på Koncept 15 med separerade rör............................................31 

Figur 4.17: CAD-skiss på Koncept 17, hopmonterad.....................................................32 

Figur 4.18: CAD-skiss på Koncept 17 med separerade rör............................................32 

Figur 4.19: CAD-skiss på Koncept 17 med transperent övre rördel..............................33 

Figur 4.20: 3-D graf av maximalt massflöde för avtappningsrör Ø406,4mm.............34 

Figur 4.21: 3-D graf av maximalt massflöde för inloppsrör Ø508mm.......................35 

Figur 4.22: 3-D graf av maximalt massflöde för inloppsrör Ø609,6mm........................35 

. 

 

Bilaga 1 
Figur 1: Schematisk bild av systematisk konceptutveckling............................................44 

Figur 2: Schematisk bild av problemgranskningsfasen..................................................44 

Figur 3: Schematisk bild av funktionsanalysfasen..........................................................46 

Figur 4: Upplägg av f/m-träd..........................................................................................48 

Figur 5: Schematisk bild av konceptgenereringsfasen....................................................49  

 

 



xii 

 

Tabellförteckning 

Tabell 4.1: VOCT............................................................................................................14 

Tabell 4.2: Delar som varje konstruktions grundkoncept innehåller..............................19 

Tabell 4.3: Ingående komponenter för Koncept 4...........................................................20 

Tabell 4.4: Ingående komponenter för Koncept 5..........................................................21 

Tabell 4.5: Ingående komponenter för Koncept 11.........................................................21 

Tabell 4.6: Ingående komponenter för Koncept 12.........................................................22 

Tabell 4.7: Ingående komponenter för Koncept 13.........................................................22 

Tabell 4.8: Ingående komponenter för Koncept 14.........................................................23 

Tabell 4.9: Ingående komponenter för Koncept 15.........................................................24 

Tabell 4.10: Ingående komponenter för Koncept 16.......................................................24 

Tabell 4.11: Ingående komponenter för Koncept 17.......................................................25 

Tabell 4.12: Parjämförelse av kundkriterierna ............................................................26 

Tabell 4.13: BDM för de utvalda koncepten...................................................................27 

Tabell 4.14: BDM för de högst poängsatta koncepten.................................................28 

Tabell 4.15: Originalkonceptets tillverknings- och monteringsreferenser.....................28 

Tabell 4.16: Koncept 11:s tillverknings- monteringsreferenser......................................30 

Tabell 4.17: Koncept 15:s tillverknings- monteringsreferenser......................................31 

Tabell 4.18: Koncept 17:s tillverknings- monteringsreferenser......................................33  

Bilaga 1 
Tabell 1: Exempel på en Basic Decision Matrix.............................................................50 

Tabell 2: Exempel på en parjämförelsematris................................................................51 

 
Bilaga 7 
Tabell 1: Egenfrekvensen vid inloppet till diffusorn.......................................................66 

Tabell 2: Egenfrekvensen hos avtappningsröret vid olika gastemperaturer...................66 



 

xiii 

Ordförklaring 

BV - Avtappningsventil (eng. bleed valve) 

CAD - Står för computer-aided design. CAD syftar på modellering av digital teknisk 

  design (ofta 3-D modeller) och skapande av ritningar (2-D modeller). CAD 

  används ofta inom konstruktion och arkitektur  

Cykel – En körning av gasturbinen från en start till ett stopp 

Diffusor – Förkortning för utloppsdiffusor 

Egenfrekvens - Den frekvens som gör att en konstruktion kan börja svänga utan yttre 

      påverkan 

Installationskostnad – Den totala kostnaden för material och arbete för  

   implementering av en artikel under montering och svetsning på 

    site 

Interkristallin korrosion - Korrosion som uppkommer i eller nära korngränserna hos   

             rostfritt stål p.g.a. kromkarbidbildning efter exempelvis

             svetsning 

Karakteristik – En sammanfattning av det som utmärker exempelvis en sak 
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                     genom skorstenen, då det statiska trycket måste vara lika stort som 

          det totala trycket 

 

 



xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

1 

1 Inledning 

I detta kapitel ges en beskrivning av problemet som ligger till grund för examensarbetet, vad 

arbetet ska komma fram till samt vilka avgränsningar som måste göras då arbetsperioden är 

tidsbegränsad.  

1.1 Problembeskrivning 

Dagens montering och svetsning av inloppen på avtappningsrören på SGT-800 sker på site. 

Det problem som uppstår vid montering gäller främst fastsvetsning av rören. Detta ses 

mycket svårt då det krävs noggrann passning både mellan diffusor och inlopp samt mellan 

inlopp och resterande avtappningsrör (se figur 3.2). Detta leder till att det tar mycket lång tid 

för att få inloppet rätt placerat. Med dagens konstruktion tar det tre svetsmontörer ca 1,5-2 

veckor att montera och svetsa båda inloppen.  

Ett annat problem gäller formen på inloppsröret på den sida som ska svetsas fast i hålen som 

tagits ut på diffusorn. Dagens konstruktion gör så att röret är tillverkat i vinkel, vilket medför 

att ytan på rören som ska svetsas i hålen på diffusorn är elliptiskt format (se figur 4.3). Detta 

försvårar passningen ännu mer då rören inte passar i det uppskurna hålet. Därför får 

svetsarna antingen slipa upp hålen ännu mer vid för stor ellips eller lägga på extra mycket 

svets vid för liten ellips. Dessutom kommer diffusorn färdigisolerad till siten, vilket medför 

att montörerna måste avlägsna isoleringen för att kunna svetsa dit rören i hålen.    

Idag skärs hålen på utloppsdiffusorn upp hos företagets underleverantör KSG AB i Surte. 

Rören skickas i samma transport som diffusorn, men rören placeras inne i diffusorn under 

transport.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att beskriva tillvägagångssättet för att få fram nya konstruktions-

koncept på avtappningens inloppsrör. 

Målet med detta examensprojekt är att finna en konstruktionslösning som underlättar för 

svetsarna när det gäller montering av avtappningens inloppsrör på SGT-800, främst mot 

utloppsdiffusorn, samt reducerar monteringstiden. Målet är även att ta fram en 

kostnadsjämförelse mellan den nya konstruktionens och originalkonstruktionens total-

kostnad. 

Förhoppningen med projektet är att finna koncept som reducerar den totala kostnaden för 

tillverkning och montering.  

1.3 Avgränsningar 

På grund av att projektet är tidsbegränsat till 10-11 veckor måste arbetet begränsas. Detta 

projekt kan ha två olika infallsvinklar. Nedan följer en utvärdering av de olika alternativen 

hur problemet kan lösas. 
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1.3.1 Ändra design på röret 

Det första alternativet för projektet är att titta på rörets design och se om det finns möjlighet 

att ändra på dimensioner, vikt och monteringssätt. Med detta alternativ kan transporten ske 

på samma sätt med samma verktyg som för tidigare konstruktion.  

Med dagens konstruktion kommer en installationskostad på ca 125 000-150 000 SEK 

(beroende på land, tillgänglighet samt hur många dagar det tar att färdigställa montaget). 

Dessutom är detta montagearbete något som företaget hyr ut på entreprenad då 

svetsningsbehoven gör att svetsare måste utföra vissa monteringsmoment. [1] 

1.3.2 Montera röret hos leverantör och ändra transport 

Det andra alternativet för projektet är att se om det finns möjlighet att låta leverantören 

montera och svetsa rören hos sig. Detta skulle leda till att transportvaggan som 

utloppsdiffusorn skickas på idag skulle behöva modifieras om, då höjden på vaggan inte 

räcker till för att kunna förmontera rören. Dagens transportvagga kostar ca 32 000 SEK, men 

går att återanvända till flera leveranser av diffusorer. Detta alternativ ställer kravet att 

leverantören (KSG AB) har möjlighet till montering och svetsning samt att transporten inte 

överstiger transportbegränsningarna för vägtransport. 

1.3.3 Val av projektfokus 

Det alternativ som detta projekt kommer att fokusera på kommer att vara att ändra designen 

på röret. Anledningen till att detta alternativ väljs är: 

 Alternativ ett har färre komponenter att fokusera på än alternativ två. 

 Alternativ två kräver mycket extern kontakt vilket är mycket tidskrävande och detta 

projekt har en kort tidsram. 

 Det finns stora möjligheter till kostnadsbesparing genom att titta på alternativa 

lösningar för att korta installationstiden på site.  

De avgränsningar som kommer att gälla för detta alternativ är följande:  

 Utgångspunkt för den nya konstruktionen kommer i största mån vara den gamla 

konstruktionen.  

 Området för omkonstruktionen kommer enbart att behandla de böjda inloppen av 

avtappningsrören samt hålet på utloppsdiffusorn där rören svetsas fast med 

originalkonstruktionen. Monteringssätt mellan inlopp och den fläns där rörböjarna 

kopplas på resterande avtappningsrör kvarhålls till originalkoncept. 

 Projektet kommer att sträcka sig fram till en preliminär layout av det valda 

konceptförslaget men grova ekonomiska beräkningar.  

 Slutligen kommer en rekommendation för framtida utveckling. 

Dock kommer det att finnas en rekommendation på vad som kan göras om 

transportalternativet skulle genomföras.  

1.4 Metod 

Projektets arbetsgång byggs upp med hjälp av Voice of the customer table och Systemtisk 

konceptutveckling. Djupare information om dessa metoder går att läsa i bialaga 1. 
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2 Företagspresentation 

Nedan kommer en presentation om företaget Siemens Industrial Turbomachinery AB, 

Finspångs företagshistorik och produkter samt en kortare beskrivning av turbintypen  

SGT-800 som projektet behandlar.  

2.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) har sitt huvudkontor i Finspång och 

tillverkar, utvecklar och levererar delar av eller hela anläggningar för produktion av värme 

och el med gas- och ångturbiner. Deras produkter används inom tillämpningar som 

kraftgenerering, kompressor- och pumpdrivning men även som marina framdrivningssystem 

samt till offshoreapplikationer.  

SIT AB är en del av affärsområdet Siemens Energy där gasturbin- och ångturbinsidan ingår i 

Siemens Oil & Gas medan servisdivisionen ingår i Siemens Energy Service. Sammanlagt 

arbetar ca 2 700 personer på SIT AB (2010).  

[2][3] 

2.1.1 Företagshistorik för siten Finspång  

Finspångs industri har en lång historia som började redan 1496 med Finspångs järnbruk.  

Leveransen av utrustning för kraftgenerering i Finspång startade för mer än 100 år sedan 

genom två företag. 1893 grundades företaget AB de Lavals Ångturbiner som tillverkade 

ångturbiner med en maxeffekt på 500 hästkrafter. Turbinerna användes till pappers- och 

massaindustrierna. Efter första världskriget hade företaget även den marina flottan som 

kund. 1913 bildade bröderna Birger och Fredrik Ljungström företaget Svenska Turbinfabriks 

AB Ljungström (STAL) i Finspång, där de började tillverka sin dubbelroterande 

radialångturbin. Dessa företag var inte jättestora konkurrenter då de hade olika kundområden 

och storlekar på sina ångturbiner. Dock valde de båda företagen att slå sig samman 1959 och 

bildade då företaget Turbin AB de Laval Ljungström som sedan bytte namn till STAL-

LAVAL Turbin AB. I och med sammanslagningen flyttades verksamheten i Nacka 

successivt ner till Finspång. [2][3] 

Några viktiga milstolpar för siten Finspång följer nedan. 

1913  Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström (STAL) bildas 

1944  STAL börjar utveckla gasturbiner (GT35) 

1959  AB de Lavals Ångturbin slås ihop med STAL till STAL-LAVAL 

1962  STAL-LAVAL Turbin AB bildas 

1964  Marinångturbiner av typ Advanced Propulsion utvecklas. Världsledande i marin 

framdrivning 1968. 

1982  Radialturbiner ersätts av växlande axialturbiner, VAX 

1984  ASEA STAL AB bildas 

1988  ABB STAL AB bildas 

1999  ABB ALSTOM Power Sweden AB bildas 
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2000  ALSTOM Power Sweden AB bildas med Finspång som huvudsäte 

2003  Siemens köper Alstoms industriturbiner och bildar bolaget Demag Delaval Industrial 

Turbomachinery AB (DDIT) 

2004  DDIT byter namn till Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) 

2006 SIT AB köper brännkammartillverkaren Trestad Svets AB i Trollhättan 

 

 
Figur 2.1: SIT AB:s huvudkontor i Finspång med den  

petroleumfärgade Siemensskylten monterad på taket.  

2.1.2 Produkter 

SIT AB:s gasturbiner har ett effektområde på 15-50 MW. Dessa klarar av att gå dygnet runt 

med maxlast under flera års tid, något som skiljer dem åt från t.ex. jetmotorer som endast 

behöver ha maxlast vid start. Dagens maskinpark består av fem ”grundmaskiner”, dock har 

maskinerna möjlighet att modifieras om till kundens behov vilket gör att de kan få en 

anpassad maxeffekt.  

Deras industriella ångturbiner har ett effektområde mellan 60-250 MW (i kombicykel- och 

reheatapplikationer). Genom att kombinera en gas- med en ångturbin fås en hög 

verkningsgrad. Denna kombination används för produktion av bl.a. el och fjärrvärme. Den 

vanligaste marknaden för ångturbinerna just nu är inom solkraft. Ca 75 % (2008) av 

företagets ångturbintillverkning går till solkraftsanläggningar.  

SIT AB erbjuder även sina tjänster efter implementering av maskin/anläggning i form av 

omfattande program för service- och underhållslösningar. Detta kan bl.a. innefatta 

reservdelar, uppgradering och utbildning av siteoperatörer.   

Sedan 2006 äger även SIT AB en verkstad i Trollhättan med ca 130 anställda (2009) som 

tillverkar bl.a. brännkammare till gasturbinerna. Dock har de även andra 

specialiseringsområden som svetsning, pressning/formning och laserbearbetning i rostfritt 

och material som har nickellegering eller är värmebeständigt. 

[3] 
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2.2 Beskrivning av en gasturbin 

Nedan följer en kortare beskrivning av hur en gasturbins ingående komponenter fungerar. 

Kapitlet kommer även att innehålla viss information som är kopplad till den produkttyp som 

detta projekt behandlar, SGT-800.  

2.2.1 Generell information 

En gasturbin är en värmemotor, d.v.s. en motor som omvandlar energi i form av värme till 

mekanisk energi. Värmeenergin skapas oftast genom att bränna ihop bränsle och syre (som 

tas från vanlig luft). Dock är det bara en del av värmeenergin som omvandlas till mekanisk 

energi inne i en gasturbin (och även andra liknande värmemotorer). Den värmeenergi som 

inte utvinns i turbinen transporteras ut i atmosfären som energiförlust.  

För att beskriver hur effektiv en gasturbin är, mäts den s.k. termiska vekningsgraden. Denna 

beskriver förhållandet mellan den tillförda energin och den utvunna energin, alltså den 

energi som tillförs gasturbinen som omvandlas till mekanisk energi, och ligger vanligtvis 

mellan 25-45 %. Viss del av värmeförlusten återupptas till systemet genom exempelvis 

återvinningspannor, vilket ökar verkningsgraden ytterligare. SGT-800, som är SIT AB:s 

största gasturbin, har en termisk verkningsgrad på 37,5 % och genererar en effekt på 47 MW. 

[4][5][6] 

En gasturbin består av tre huvudkomponenter (figur 2.2): 

 Kompressor 

 Brännkammare 

 Turbin 

På kommande sidor förklaras dessa mer ingående. 

Figur 2.2: SGT-800.  
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2.2.2 Kompressor 

Det finns två typer av kompressorer; axialflödes- och radialflödeskompressorer. Dock är 

axialflödeskompressorn den som vanligtvis används i en gasturbin. 

Kompressorn är en flerstegsenhet där det sker en liten tryckökning för varje steg. Ett 

kompressorsteg består av en skiva med roterande skovlar, följt av ledskenor. Ledskenorna 

kan konstrueras som enskilda komponenter eller som segment. SGT-800 har en kompressor 

med 15 skovelsteg (se figur 2.2).  

Kompressorns huvudsakliga uppgift är att kontinuerligt komprimera luftflödet som kommer 

in i systemet för att skapa ett önskat ökat tryck. Under drift roterar kompressorn med hög 

hastighet med hjälp av turbinen. Luften sugs kontinuerligt in i kompressorn där den 

accelererar genom de roterande skovlarna som transporterar luften vidare in i turbinen. P.g.a. 

det ökande trycket, minskar lufthastigheten.  

[4][5][6] 

2.2.3 Brännkammare 

Förbränningszonen på SGT-800 består av ett centralhus och en brännkammare (figur 2.3). 

När luften komprimerats av kompressorn, transporteras luften vidare till brännkammaren 

som har 30 stycken bränslespridare placerade på den främre panelen av den runda manteln 

(figur 2.4), där även kompressorns utlopp är kopplat. Bränslespridarna sprutar ett jämnt flöde 

av förångat bränsle, som i en SGT-800 antingen kan bestå av flytande bränsle eller naturgas, 

in i brännkammaren. Förbränningen sker genom syret som kommer från kompressorluften. 

Värme skapas vid förbränningen som får gasen att expandera och accelerera. Spridarna är 

formade så de förhindrar den brinnande gasen från att slockna av den förbipasserande 

kompressorluften. För att bibehålla en effektiv förbränning, måste flammornas temperatur 

vara mellan 1 000-2 000ºC. Detta är mer än vad materialen som turbinen är konstruerad av 

klarar av. Av luften som kommer från kompressorn, är det enbart 25 % som används till 

förbränningen. Resterande andel går åt till att kyla ner väggarna på brännkammaren, vilket 

ger den gasblandning som lämnar brännkammaren en lämplig temperatur som resterande 

turbindelar klarar. [4][5][6] 

 

Figur 2.3: Brännkammare med ringformad mantel. 
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Figur 2.4: Del av brännkammarmantel med hål för bränslespridare. 

2.2.4 Turbin 

Det är turbinen som driver bl.a. kompressorn. Turbinen utvinner energi från gasen som 

kommer från brännkammaren vilket sänker gasens tryck och temperatur. Turbinen består av 

tre steg (figur 2.2), där varje steg består av stationära ledskenor följt av en rad med 

turbinskovlar. Ledskenorna är fixerade i turbinhuset och turbinskovlarna är infästa i 

turbinskivor.  

Den heta luften expanderar i den sammanlöpande passagen mellan ledskenorna och 

turbinskovlarna. Energin av den komprimerade gasen omvandlas till kinetisk energi vilket 

får gasen att expandera, samtidigt som den snurrar och virvlar i turbinskovlarnas riktning. 

Skovlarnas form och sammanlöpande passager får gasen att avledas och expandera 

ytterligare. Genom att gasen bl.a. kolliderar med turbinskovlarna, absorberas energi. Det är 

denna energi som får turbinen att rotera och som genererar kraften att driva turbinaxeln 

(figur 2.2). En viss del av den utvunna energin driver kompressorn medan resterande energi 

används till att bl.a. driva generatorn. 

[4][5][6] 
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3 Befintligt avtappningsinlopp 

Nedan följer en förklaring vad röret har för funktion i gasturbinen. Efter kommer 

information om konstruktionen på rören, hur de tillverkas samt hur de monteras på site.  

3.1 Funktion 

Avtappningssystemets inloppsrör är anslutet till undersidan av gasturbinens utloppsdiffusor 

samt till en bälg som kopplar ihop inloppsröret med resterande avtappningsrör (figur 3.1 och 

figur 3.2). Syftet med avtappningssystemet är att transportera trycksatt luft från turbinens 

kompressor till turbinkylning, lagertätningar och balanseringskolv för att täta och kyla dessa 

system. Ett annat syfte är att tappa ut överflödig luft vid start av maskinen genom 

avtappningsrören, vidare till inloppsrören och diffusorn och slutligen ut till anläggningens 

skorsten. Inloppsrören används vid start och stopp av maskinen. På vardera avtappningsrör 

sitter en ventil som reglerar luftflödet genom röret för att hålla ett jämt tryck i turbinen vid 

uppstart. Under drift, då fullt tryck erhållits i hela turbinen, stängs ventilerna vilket leder till 

att luftflödet från avtappningsrören till inlopp stryps. Först stängs den ventil som är kopplad 

till kompressorrotorns tionde skovelsteg (BV 2) till halvöppet tillstånd. Då börjar den ventil 

som är kopplad till femte skovelsteget (BV 1) att stängas och stängs helt. När BV 1 är helt 

stängd, fortsätter BV 2 att stänga tills maskinen är uppe i ca 6 500 rpm. [7] 

 

 

Figur 3.1: Modell på monterad SGT-800 utan kringsystem. 
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Figur 3.2: Utloppsdiffusor från sidan med monterat inlopp och avtappningsrör. 

3.2 Konstruktion 

Befintliga rör består av tre segment som är kapade i tre olika vinklar för att få en enkel 

tillverkning (figur 3.3). Dessa består av 8 mm tjocka plåtar som rullas ihop och kapas för att 

sedan svetsas ihop. Materialet som använts till konstruktionen är ett rostfritt austenitiskt stål 

som klarar höga temperaturer.  

Vid mynningen av röret där bälgen och avtappningsröret ska monteras sitter en cirkulär 

skiva i 15 mm tjock plåt då dimensionen på inloppet är större än avtappningsrörets 

dimension. För att kunna forsla bort vatten från regn och/eller kondens som kan uppkomma 

under drift, sitter ett rör med en fläns som kopplas ihop med en uppsamlingstank vid samma 

mynning som nämns ovan (figur 3.3). Detta dränage behövs då avtappningsventilerna är 

mycket känsliga för vatten.  

[7] 

 

 
Figur 3.3: Inloppsrören.  
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3.3 Tillverkning 

SIT AB har idag inga möjligheter att tillverka inloppsrören samt utloppsdiffusorn i sin egen 

maskinpark. Originalkonstruktionens komponenter tillverkas därför hos KSG AB i Surte 

som är en av företagets underleverantörer.  De packar och skickar sedan inlopp och diffusor 

till respektive site. Den uppskattade tillvekningskostnaden för inloppen är 40 000 SEK/st. 

Uppskattningen av priset beror på att hela tillvekningen av diffusor och inlopp, inklusive 

isolering och övrigt arbete, köps in av SIT AB som ett komplett jobb av KSG AB. [7] 

3.4 Montering 

Monteringen på site sker genom bl.a. svetsning. Det går att använda sig av två olika typer av 

svetsmetod för metall; elsvetsning och gassvetsning. För denna konstruktion kan två typer av 

elsvetsning användas. Nedan följer en kortare förklaring av de två olika 

svetsningsteknikerna. [8][9][10][11] 

 111 MMA (Manual Metal Arc); metallbågsvetsning – Manuell handsvetsning med 

belagda elektroder. Värmen tillförs mellan arbetsstycket och den belagda elektroden i 

form av en ljusbåge som tänds mellan dem. När elektroden smälter, bildas ett 

skyddande lager med slagg. Det tillsatsmaterial som används är en niobstabiliserad 

rostfri elektrod som är särskilt avsedd för applikationer som utsätts för höga 

temperaturer. Det krävs en relativt enkel utrustning för att använda MMA, vilket gör 

denna metod lämplig för montagesvetsning.  

 

Figur 3.4: Schematisk bild för metallbågsvetsning (MMA). 

 141 TIG (Tungsten Inert Gas); gasvolframbågsvetsning – Värmen tillförs mellan 

arbetsstycket och den belagda elektroden i form av en ljusbåge. Elektroden sitter fast 

och till skillnad från MMA är det inte elektroden som smälter utan istället tillförs 

tillsatsmaterialet separat under svetsningen. Det tillsatsmaterial som används vid 

denna metod är även det niobstabiliserat. Svetstråden är rostfri och har bra motstånd 

mot allmän korrosion. Den har även ett högt motstånd mot interkristallin korrosion 

tack vare niob-tillsatsen och tål höga temperaturer tack vare den höga kolhalten. Vid 

montagesvetsning används en skyddande rotgas för att skydda rotsidan på svetsen 

från oxidation.  
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Figur 4.5: Schematisk bild för gasvolframbågsvetsning (TIG). 

 

Monteringen av de två inloppsrören skiljer sig något från varandra då det ena röret är längre 

än det andra röret (figur 4.6). Inloppen svetsas fast på både inner- och yttersidan av 

diffusorn. I andra änden av inloppen svetsas bälgen fast. Avtappningsrören har i sin tur 

svetsats fast i bälgen före svetsningen i inloppet.  

 

 

 

Figur 4.6: Utloppsdiffusor framifrån med inloppsrör monterade. 
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4 Konceptgenerering 

Följande kapitel innefattar resultatet utifrån lösningsgången för projektet. 

4.1 Skapande av VOCT 

För att kunna skapa en ”Voice of the customer table”, behöver det bestämmas vilka som är 

berörda av problemet och på så sätt lista de olika yrkestyperna som skulle behöva intervjuas. 

Detta kan göras genom att svara på de frågor som tas upp i bilaga 1 (kapitel 1.2.1). 

 
Vad är problemet? 

Det främsta problemet gäller sitemontaget av inloppen och i huvudsak svetsning mot 

utloppsdiffusor. Det är svårt att få rätt passning på röret då både rör och diffusor har oval 

passningsform. 

 
Vem har problemet? 

Huvudsakligen montörerna/svetsarna som ska installera rören under monteringen på site. 

 
Vad är målet? 

Att finna koncept som underlättar montage, vilket i sin tur reducerar monteringstiden och 

kostnaden. 

 
Vilka är bieffekterna som ska undvikas? 

 Att skapa en konstruktion som medför sämre prestanda genom t.ex. luftläckage 

 Att skapa en konstruktion som ökar tillverkningskostnaden mer än den kan sänka 

installationskostnaden, vilket skulle ge en ökad total kostnad 

 Skapa en konstruktion som gör det omöjligt för tillverkaren att tillverka, eller 

försvåra deras arbetssätt avsevärt 

 
Vilka begränsningar finns det för att lösa problemet? 

 Inte skapa en konstruktion som tvingar fram andra stora omkonstruktioner 

 Inte skapa en konstruktion som försämrar tekniska data på närliggande komponenter 

 Tidsbegränsning för projektets längd 

 Placeringsbegränsningar av inloppsröret 

 

Utifrån dessa svar på frågorna bestäms det att det var viktigt att prata med någon som är 

insatt i sitemonteringen. Då det är svårt att få tag på montörerna, då de oftast befinner sig ute 

på ett nymontage, intervjuas bl.a. en person som arbetar som projektledare och 

tekniksamordnare för sitemontage. De uppgifter som ges är följande: [1] 

 Problem vid montering: 

o Röret blir ovalt om det inte stabiliseras upp. 

o Diffusorn tappar sin rundhet p.g.a. värmen vid svets om man inte har kvar 

diffusorkorsen som sitter på vid montage. Svetsen drar ihop sig mycket. 

o Problem i passning mellan diffusor och rör. Hålet i diffusor antingen för: 

 Litet  Måste slipa upp hålet. 

 Stort  Måste lägga extra mycket svets. 

o Dåligt svetsmaterial/tillsatsmaterial  Svårt att få det tätt  
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 (Vissa tillsatsmaterial går inte att svetsa med i alla lägen, exempelvis om 

 svetsningen sker underifrån och är uppåtriktad). 

 Dagens svetsanvisningar är inte bra, speciellt vid litet rör och stort 

diffusorhål som ger stor avvikande spalt att svetsa igen  

Svetsanvisningar bör ändras . 

o Röret är mkt tungt (ca 200kg + 10kg dränage). 

o Diffusorisolering måste avlägsnas för att kunna svetsa (diffusorn är isolerad 

när den anländer till site). 

o Isolering görs separat. Finns ingen direkt strukturell rutin för det idag. Köps 

oftast lokalt. 

o Tar 3 man ca 1,5-2 veckor att få dit båda rören. 

 Förutsättningar idag: 

o Bälgen går att fixera något så att det finns fixeringsmöjligheter där. 

o 100-150 mm ner till fundamentet om man vill sänka röret ngt. 

o Inget spelrum idag upptill mot diffusorn. 

 

Tillsammans med den information som uppkommit från projektbeskrivningen sätts en 

VOCT 2 upp (Tabell 4.1) 

Tabell 4.1: Kundinformationen översatt till en VOCT 2. 

Kundönskemål Produktegenskaper Övrigt 

Mindre svets (helst ingen) Lättare konstruktion Lägre totalkostnad 

Slippa ta bort isolering på diffusor Snabbare montering   

Slippa slipa/svetsa på material för att 

passa ihop rör med diffusor 

Inga otympliga vinklar som 

kräver mycket sitearbete   

Lättare att montera Anpassningsbar   

Klara transportkrav Enkel att transportera  

 

Resultatet från intervjun visar tydligt att det sitemontörerna önskar mest är en enklare 

montagekonstruktion. Allra helst ville de slippa att svetsa då detta står för den största 

problematiken vid montering. 

4.2 State of the art 

Då de flesta företag som tillverkar turbiner vill hålla sin konstruktion så hemlig som möjligt, 

är det svårt att undersöka hur liknande lösningar ser ut. Det är även ofta så att varje gasturbin 

är unik i sin design, vilket försvårar undersökningen att leta efter liknande lösningar. Därför 

utgår marknadsundersökningen till största del från att studera originalkonstruktionen och se 

hur den är genomförd. För att kunna komma fram till hur konstruktionen ska kunna 

förbättras, är kunskapen om befintlig utrustning först tvungen att ökas. Då rören och 

diffusorn båda skickas direkt från leverantör till slutkund, samt att projektperioden är väldigt 

begränsad, finns inte någon möjlighet att kunna granska produkterna fysiskt. Detta medför 

att det i detta projekt enbart har undersökts hur inloppsrören ser ut via diverse ritningar och 

bilder som montörer tagit under sitemontage.  
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4.3 Uppställning av KKL 

För att ställa upp konstruktionskriterielistan, används VOCT samt den egenskapslista som 

benämns i bilaga 1 (kapitel 1.2.1). Första utkastet av konstruktionskriterielistan kan ses i 

bilaga 2. De olika egenskaperna har benämnts med ö för önskemål och k för krav.  

Listan har egenskaper som ställs av både konstruktions- och monteringsavdelningarna. Vissa 

punkter i listan är lösningsberoende, som att konceptet måste klara viss drifttemperatur samt 

visst tryck och flöde m.m. Dessa är med då det inte är någon idé att titta på lösningar som 

inte klarar av dessa krav.  

Nedan följer en förklaring på vissa punkter i listan: 

Tåla arbetstemperatur (600ºC) 

Även fast röret inte utsätts för så höga temperaturer som 600ºC under den tiden då det brukas 

(vid start och stopp), kommer röret att komma i kontakt med den heta luften som kommer 

från utloppsdiffusorn då maskinen har satts i full drift. Detta leder till att vissa rördelar 

(främst de översta delarna) kommer att hettas upp till omgivningstemperatur, vilket för 

denna del av turbinen ligger på ca 600ºC. Det gäller alltså att röret inte får förändrade 

materialegenskaper vid så höga temperaturer för att förhindra oönskade påföljder så som 

sprickbildning eller t.o.m. att materialet skulle smälta. 

Klara begärd livslängd 

Livslängden gäller det som kommer först av cyklisk och/eller timbaserad livslängd. Detta är 

samma livslängd som gäller för resterande maskinkomponenter som ska klara hela turbinens 

livslängd. 

Användarsäker - Inte överföra skadlig värme till isolering 

Detta krav avser främst att konstruktionen inte ska kunna släppa igenom luftutsläpp till 

omgivningen genom exempelvis läckage. Luften som kommer från systemet är skadligt 

varmt för en människa. Det krävs alltså att anordningen är helt tät för att fullkomligt kunna 

utesluta skadligt värmeläckage. 

4.4 Black box 

För att förstå vad rörets funktion är, skapas en black-box (figur 4.1). Huvudfunktionen för 

inloppsrören är att transportera den överflödiga luften som kommer från avtappningarna upp 

till diffusorn och vidare upp i anläggningens skorsten. Boxens input är luften som kommer in 

i röret från avtappningsröret och dess output är luften som kommer ut till diffusorn i form av 

avgaser.  

 

Figur 4.1: Black-box för inloppsrörens funktion. 
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4.5 Tekniska principer 

Konstruktionens huvudfunktion löses genom att: 

 Ansluta till avtappningssystem 

 Ansluta till avgas/utloppssystem  

Detta leder till att den tekniska principen för huvudfunktionen blir att transportera luft från 

avtappningsrör till diffusor med avsikt att avlägsna överflödig luft. 

4.6 Transformationssystem 

För denna konstruktion kommer främst operanden att förändras genom förflyttning av läge 

då det är samma mängd luft som kommer in från avtappningen som ska ut till diffusorn. 

Transformationssystemets förberedelsefas för konstruktionen är att luften ska passera 

anslutningen till avtappningsröret, medan under utförandefasen passerar luften den 

överförande ledningen för att slutligen passera utloppsanslutningen i avslutningsfasen.  

Det är främst tre system som är inblandade i transformationssystemet. Dels är det ett 

delsystem som angränsar till det tekniska systemet (TS) vid avtappningen (TS 1) samt ett 

annat delsystem som angränsar till samma tekniska system vid utloppsanslutningen (TS 2). 

En schematisk bild på detta presenteras i figur 4.2.  

 

Figur 4.2: Schematisk bild av transformationssystemet. 

4.7 Funktions/medel-träd  

För att få inspiration till vilka medel som kan lösa de olika funktionerna konsulteras 

konstruktörer och montörer. Även Internet används för idégenerering i form av sidor som 

Youtube samt Google. När detta är gjort skapas f/m-trädet (bilaga 3) genom brainstorming.  

 

Nedan följer en förklaring på vissa funktioner/medel: 

 
Hel ledning 

Denna sammankoppling går från diffusorn till bälgen på avtappningsröret.  

 
Avdelad ledning – Övre del 

Den övre delen sätts fast på diffusor. Detta koncept antar att montering och svetsning av den 

övre delen sker före transport till site, exempelvis hos leverantören. Sedan kopplas en nedre 

del på. Den övre delen kan antingen vara rak, eller som originalkonstruktionen med en 

vinkel. 
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Avdelad ledning – Nedre del 

En rörböj som ansluts mellan den övre ledningen och bälgen på avtappningsröret. Denna del 

kan ha olika form och beror till största del på vad den övre ledningen har för form.  

 
Avtappning kondens 

Även den nya konstruktionen bör ha ett dränage för vatten och/eller kondens (se kapitel 3.2).  

 
Monteringssätt diffusor 

 Skruvförband – Monteringsmetod med skruv, mutter och bricka som håller samman 

två material, exempelvis två plåtar. Det finns två typer av skruvförband: [12] 

o Förspända – Förbandet får en förspänning som är större än den last som 

förbandet kommer att utsättas för. Detta leder till att delarna aldrig separerar. 

o Icke förspända – Lasten tas upp i skruvskaftet som draglast och som 

skjuvkraft i gängorna. Dessa förband är rörliga och måste hållas med en 

mutter.  

 Nitning – Används främst där det behövs låg vikt och hög styrka. Materialet 

genomborras för att få i nitarna.  

 Fläns – För denna konstruktion syftar detta medel främst till rörfläns. Denna är 

placerad i änden på röret för att fästa på annan rörände eller mot en plan yta. Flänsen 

kan sättas fast med [13] 

o Svets 

o Bult (om det borras hål i flänsen krävs ett skruvförband för fastsättning)  

För båda dessa kan det även behövas en packning för att förhindra eventuellt läckage.  

 Svets – Se kapitel 3.5 

 
Sammankoppling mitt 

Vid val av avdelat rör, krävs en sammankoppling mellan de två rördelarna. 

 Extra kant – En kant sätts på någon av rörens ändar som ska skarvas ihop. Kanten 

svetsas fast på röret och det andra rörets ände svetsas sedan mot den extra kanten. 

Denna kan jämföras med en egentillverkad fläns. 

 Rörkoppling – Rördel som är flexibel och fästs med hjälp av ett skruvförband. De 

båda rörändarna träs in i kopplingen och hålls på plats genom att skruvförbandet 

spänns. 

 Svets – Se kapitel 3.5 

 Fläns – Även denna syftar till en rörfläns.  

 Grövre rör träs på tunnare rör – Ett av rören har en innerdiameter som är lika stor 

som det andra rörets ytterdiameter. Antingen är det enbart en del av rörlängden som 

erhåller dimensionsförändringen eller hela röret. Eventuellt behövs en svetsfog för att 

hålla rören på plats. 

 Rörklämma – Liknar en rörkoppling men i stället för ett rör används ett plåtband som 

viras runt rörändarna. Hålls ihop med ett skruvförband. 
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4.8 Koncept 

För att få en lättare struktur, skapas en morfologisk matris (bilaga 4) där de olika medlen 

rangordnas. Uppdelningen sker i bra, mellan och mindre bra medel. Genom denna 

uppdelning kan vissa medel uteslutas.  

4.8.1 Bortvalda medel 

De första medlen som plockas bort är de medel som hamnar i klassen ”mindre bra medel”. 

Orsakerna till detta är: 

 Helt rör, slang – Främsta orsaken till bortfallet är p.g.a. svårigheten att hitta en slang i 

dessa dimensioner (Ø508-720 mm). 

 Nitning – Detta medel antas vara för svagt för de krafter som röret kommer att 

utsättas för under start och stopp. Dessutom finns risk för läckage mellan nitarna.  

 Rörklämma – Denna typ av medel används främst vid små dimensioner på 

rör/slangar. Konstruktionen är för klen för att klara eventuella påfrestningar som 

rören kommer att utsättas för.  

Efter vidare granskning av medlen kan det dock ses att en 45º rörböj inte skulle räcka till för 

att kunna erhålla en cirkulär sammankoppling mellan de två rördelarna. Problemet skulle bli 

det samma som vid originaldesignen, bara att problemet ”flyttats ner” till en annan position 

på röret. Därför utesluts även 45º böjen, även fast den ligger i den högre prioriteten. Istället 

för en 45º böj går det att använda en 90º böj som sedan kapas av till rätt cirkelbåge. 

Utifrån den morfologiska matrisen skapas 17 olika koncept (bilaga 5).  

I första steget sållas åtta koncept bort. Dessa har raka inlopp till diffusorn. Genom tidigare 

erfarenheter på företaget, skulle ett rakt inlopp eventuellt kunna skapa aeroakustiska problem 

vid drift. Luften som kommer från diffusorn med hög hastighet skapar virvlar som löser av 

från rörmynningens inre kant (märkning 1 figur 4.3) och träffar kanten närmast 

diffusorutloppet (märkning 2 figur 4.3) med en frekvens som beror av strömningshastigheten 

och rörets diameter. Under vissa förhållanden kan frekvensen hos den uppkomna 

tryckvariationen sammanfalla med en akustisk egenfrekvens hos luften i röret. Om denna 

frekvens dessutom är densamma som någon av rörets mekaniska egenfrekvenser, kan 

oacceptabla vibrationer uppstå. Om kanten närmast diffusorutloppet däremot är vinklad, blir 

tryckvariationerna orsakade av den periodiska virvelavlösningen betydligt mindre, och 

vibrationsproblemen kan undvikas. 

Dessutom skulle ett rakt inlopp ge en vertikal luftström som eventuellt skulle krocka med 

den övre delen av diffusorväggen istället för att transporteras vidare till skorstenen. 

[14] 
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Figur 4.3: Bild på inloppsrörets montering på utloppsdiffusorn. 

 

På grund av tidsbegränsningen i detta projekt finns inte tid för vidare undersökning av detta, 

varför de raka inloppen stryks, men tas med i bilaga 5.  

Resonansen för de utvalda koncepten presenteras i kap 4.10.5 samt resonansberäkningar i 

bilaga 7. 

4.8.2 Koncept att utvärdera 

Nedan presenteras de nio koncept som väljs att gå vidare med samt en utvärdering för 

respektive koncept. För att få en överblick att kunna jämföra alla koncept, har dessa även 

sammanställts i bilaga 6. Det som inkluderas i alla koncept visas i tabell 4.2.  

Tabell 4.2: Delar som varje konstruktions grundkoncept innehåller. 

Medel som alla konstruktioner innehåller 

Montering avtappning Avtappning kondens 

Bälg Rör + fläns 

 

 
Koncept 4 - Original med skruvförband 

Istället för att röret svetsas, används ett skruvförband för att montera ihop inloppet med 

diffusor. Röret får en kant vid övre mynningen (likt medel Extra kant) med hål för 

skruvförbandet. Diffusorn har även hål för att kunna fästa fast röret med skruvarna. Röret 

transporteras på samma sätt som den tidigare konstruktionen (i utloppsdiffusorn) och 

monteras på site. 
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Fördelar: 

+ Slipper svetsa fast röret på diffusor 

+ Snabbare montering på diffusor 

Nackdelar: 

- Finns risk för att konstruktionen inte tätar ordentligt 

- Finns risk för korrosion  

- Maskinelementen kan behöva bytas ut under livslängden 

 
Figur 4.4: Första skiss på Koncept 4. 

Tabell 4.3: Ingående komponenter för Koncept 4. 

Koncept 4 - Original med skruvförband  

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Helt rör, original Skruvförband, förspänd  

 

 
Koncept 5 - Original med fläns  

Detta koncept liknar Koncept 4, dock används en fläns för att montera ihop inloppet med 

diffusorn. Flänsen går att köpa in färdig och svetsas på röret. Även på detta koncept måste 

borrhål göras i diffusorn. 

Fördelar: 

+ Slipper svetsa fast röret i diffusor 

+ Snabbare montering diffusor 

Nackdelar: 

- Extra komponenter ger extra vikt 

- Finns risk för att konstruktionen inte tätar ordentligt  

 
Figur 4.5: Första skiss på Koncept 5. 
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Tabell 4.4: Ingående komponenter för Koncept 5. 

Koncept 5 - Original med fläns 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Helt rör, original Fläns, skruvförband  

 
Koncept 11 - Vinkel + avdelad 90º rörböj med svets 

Istället för att som på Koncept 12 ha en kant för svetsning, görs båda rördelar något längre 

än vad som krävs för montering. Sitemontörerna kan då kapa/slipa vardera rör för att erhålla 

rätt passning mot avtappningsbälgen. Då båda rören är runda, krävs enbart en rörsvets för att 

fästa ihop de båda rören. 

Fördelar: 

+ Slipper montagesvets i närheten av ”tillvekningssvets” 

+ Snabb montering på site 

+ Svetsning på runt hål istället för ett ovalt hål 

+ Viss justeringsmån för att passa ihop med avtappningsrörets bälg 

Nackdelar: 

- Rören måste ha samma form, får inte vara deformerade 

- Kräver bearbetning på site för passning  

 
Figur 4.6: Första skiss på Koncept 11. 

Tabell 4.5: Ingående komponenter för Koncept 11. 

Koncept 11 - Vinkel + avdelad 90º rörböj med svets 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Avdelat, rak + avdelad 90º rörböj Svets Svets 

 

 

 
Koncept 12 - Vinkel + avdelad 90º rörböj med kant  

Detta koncept påminner om originalkonstruktionen gällande montering vid diffusor. Dock är 

röret avdelat. Tanken med detta koncept är att överdelen av röret monteras genom svetsning 

hos leverantör. På så sätt slipper svetsmontörerna avlägsna isoleringen på diffusorn. 

Dessutom skärs övre röret så att en rund mynning erhålls. Det nedre röret består av en 

avdelad 90º rörböj. Rören sammanfogas med svetsning. Det ena röret har en fastsvetsad 

extra kant som det andra röret monteras på genom svetsning. Den extra kanten gör att det 

finns extra svetsyta att fästa det andra röret på. Kanten kan antingen vara fastsatt på insidan 

av den ena rördelen och gå in mot mitten av röret, fastsatt på utsidan av rördelen och gå ut 

från röret eller vara placerad centralt på det ena rörets kant. 

Fördelar: 

+ Slipper montering och svetsning på diffusor vid sitemontage 

+ Extra kant ger viss justeringsmån för att passa ihop med avtappningsrörets bälg 

+ Svetsning på runt hål istället för ett ovalt hål 
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Nackdelar: 

- Kan vara problematiskt att svetsa underifrån på austenitiskt stål 

- Måste fortfarande svetsa ihop rören på site 

 
Figur 4.7: Första skiss på Koncept 12. 

Tabell 4.6: Ingående komponenter för Koncept 12. 

Koncept 12 - Vinkel + avdelad 90ºrörböj 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Avdelat, rak + avdelad 90º rörböj Svets Extra kant 

 

 
Koncept 13 - Vinkel + avdelad 90º rörböj med rörkoppling 

Det övre röret är gjort på samma sätt som Koncept 12. Det nedre röret skickas separat. Rören 

monteras ihop med en rörkoppling som monteras fast med en momentnyckel. Beroende på 

koppling, kan svets undvikas för att montera ihop rören. 

Fördelar: 

+ Slipper svetsning på diffusor och att svetsa ihop rören vid sitemontage 

+ Snabb montering 

+ Viss justeringsmån för att passa ihop med avtappningsrörets bälg 

Nackdelar: 

- Stora dimensioner ger en koppling med relativt hög vikt 

- Extra kostnad för kopplingen 

- Viss risk för läckage vid otätad koppling 

 

 
Figur 4.8: Första skiss på Koncept 13. 

Tabell 4.7: Ingående komponenter för Koncept 13. 

Koncept 13 - Vinkel + avdelad 90º rörböj med rörkoppling 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Avdelat, rak + avdelad 90º rörböj Svets Rörkoppling 
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Koncept 14 - Vinkel + avdelad 90º rörböj med fläns 

Även detta koncept har ett övre rör som monteras likt de två tidigare koncepten. Det nedre 

röret består av en modifierad 90º rörböj. Båda rören kan vara standarddetaljer. Rören kopplas 

ihop med fläns. För bästa justermån bör rörflänsarna vara planflänsar. Flänsarna monteras 

och svetsas på site. 

Fördelar: 

+ Snabb montering på site 

+ Slipper svetsning på diffusor och att svetsa ihop rören vid sitemontage 

Nackdelar: 

- Extra kostnad och vikt för fläns och tillhörande skruvförband 

- Viss risk för läckage vid otätad fläns 

- Finns viss risk att flänsen dras sönder vi montage 

 

 
Figur 4.9: Första skiss på Koncept 14. 

Tabell 4.8: Ingående komponenter för Koncept 14. 

Koncept 14 - Vinkel + avdelad 90º rörböj med fläns 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Avdelat, rak + avdelad 90º rörböj Svets Fläns, skruvförband 

 

 

 
Koncept 15 - Modifierad original med kant 

Även detta koncept har en övre rördel som svetsas före transport. Det övre eller undre röret 

har en tillverkad extra kant för svetsning av de båda rören. Det nedre röret har samma design 

som originalkonstruktionen. Rören svetsas ihop på site. 

Fördelar: 

+ Ritningar finns redan på en liknande konstruktion 

+ Beprövad utformning på röret 

+ Slipper svetsning på diffusor på site 

+ Extra kant ger viss justeringsmån för att passa ihop med avtappningsrörets bälg 

Nackdelar: 

- Inget standardrör; formen på röret kräver specialtillverkning 

- Måste fortfarande svetsa ihop rören på site 
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Figur 4.10: Första skiss på Koncept 15. 

Tabell 4.9: Ingående komponenter för Koncept 15. 

Koncept 15 - Modifierad original 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Avdelat, rak + original böj Svets Extra kant 

 

 
Koncept 16 - Modifierad original med fläns 

Detta koncept liknar Koncept 14. Skillnaden är det nedre röret som är samma som 

originalrörets nedre del. 

Fördelar: 

+ Snabb montering på site 

+ Slipper svetsning på diffusor och att svetsa ihop rören vid sitemontage 

+ Ritningar finns redan på en liknande konstruktion 

+ Beprövad utformning på röret 

Nackdelar: 

- Extra kostnad och vikt för fläns och tillhörande skruvförband 

- Viss risk för läckage vid otätad fläns 

- Inget standardrör; formen på röret kräver specialtillverkning 

 

 
Figur 4.11: Första skiss på Koncept 16. 

Tabell 4.10: Ingående komponenter för Koncept 16. 

Koncept 16 - Modifierad original med fläns 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Avdelat, rak + original böj Svets Fläns, skruvförband 
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Koncept 17 - Modifierad original med ”stuprör” 

Istället för en kant som Koncept 15 är det övre röret av en grövre dimension än det nedre 

röret. Principen liknar funktionen på ett stuprör, där justeringsmöjligheter finns både när det 

gäller längd och rotationsvinkel. Det nedre röret har samma design som 

originalkonstruktionen men med en förlängd övre mynning som träs in i det övre rörets 

nedre mynning. 

Fördelar: 

+ Ritningar finns redan på liknande konstruktion 

+ Beprövad utformning på röret 

+ Extra långt och löst rör ger justeringsmån i alla dimensioner 

+ Slipper svetsning på diffusor på site 

+ Montering på runt hål istället för ett ovalt hål 

Nackdelar: 

- Finns risk för korrosion mellan ickesvetsad del av rörände 

- Inget standardrör; formen på röret kräver specialtillverkning 

- Måste fortfarande svetsa ihop rören på site 

 

Figur 4.12: Första skiss på Koncept 17. 

Tabell 4.11: Ingående komponenter för Koncept 17. 

Koncept 17 - Modifierad original med ”stuprör” 

Rörkonstruktion Montering diffusor Sammankoppling mitt 

Avdelat, rak + grövre rör träs på 

tunnare rör 

Svets Svets 

4.9 Konceptutvärdering fas I 

Innan en utvärdering av vardera koncept kan göras, utförs en parjämförelse (bilaga 1 kapitel 

1.2.3) mellan de kundkriterier som koncepten kommer att jämföras med. Parjämförelsen 

presenteras i tabell 4.12.  
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Tabell 4.12: Parjämförelse av kundkriterierna som koncepten ska jämföras med. 

 

 

 

Denna viktning används sedan i Basic Decision matrisen (bilaga 1). Konceptjämförelsen 

genomförs i två steg. I den första matrisen används originalkonceptet som datum för att se 

om konceptet är bättre eller sämre än tidigare design. Denna matris presenteras i tabell 4.13. 

Utifrån detta resultat plockas de koncept med mest minuspoäng bort, alltså Koncept 13 och 

Koncept 14. Koncept 13 plockas även det bort p.g.a. att den koppling som undersökts inte 

kommer att hålla för de höga temperaturer (600ºC) som röret kommer att utsättas för under 

drift av turbinen.  
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Tabell 4.13: BDM för de utvalda koncepten med originalkoncept som datumreferens. 

 

 

 

Resterande koncept ställs upp i en ny BDM för att viktas. Viktningen har skett genom att 

först visa upp de kvarvarande koncepten för montörer för att få deras synpunkt på hur 

koncepten skulle kunna fungera utifrån deras perspektiv. De erhållna kommentarerna och 

synpunkterna tas med i beaktning vid viktningen. Matrisen redovisas i tabell 4.14 där 

Koncept 11 sätts som datum. Resultatet visar att Koncept 12, Koncept 15 samt Koncept 17 

hamnar på samma poängresultat. Därför tas dessa tre koncept vidare till en slutlig 

utvärdering.  
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Tabell 4.14: BDM för de högst poängsatta koncepten med Koncept 11 som datumreferens. 

 

 

4.10 Konceptutvärdering fas II 

Eftersom tre koncept fick samma poäng enligt den andra utvärderingsmatrisen, måste 

ytterligare faktorer tas i beaktning. Det som kan skilja dessa koncept åt är hur de uppfyller 

kriterierna: 

 Vilket koncept ger lägst tillverkningskostnad? 

 Vilket koncept ger lägst installationskostnad på site? 

 Vilka tekniska komplikationer kan uppstå? 

För originalkonceptet gäller följande kriterier för dessa punkter presenterade i tabell 4.15 

Tabell 4.15: Originalkonceptets tillverknings- och monteringsreferenser.  

Tillverkningskostnad/st Installationskostnad site total Total vikt/st 

40 000 SEK 125 000-156 000 SEK 210 kg 

 

Eventuella tekniska komplikationer 

Läckage p.g.a. felaktigt svetsade kontaktytor mellan diffusor och inloppsrör.  
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4.10.1 Koncept 12 

 

Figur 4.13: CAD-skiss på Koncept 12, hopmonterad. 

 

 

Figur 4.14: CAD-skiss på Koncept 12 med de ingående komponenterna. 
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Tillverkning och installationskostnad 

Koncept 12 består av två standardkomponenter samt en tillvekningsdetalj. Det raka röret har 

en ungefärlig kostnad på 33 000 SEK/m med 8 mm godstjocklek i samma materialkvalité 

som originalplåten och en 90º rörböj med 8 mm godstjocklek i samma material kostar runt 

10 000 SEK/st. Priserna är ungefärliga och kan variera beroende på exempelvis leverantör 

och inköpt kvantitet. Det går att välja andra godstjocklekar vilket också kan få priset att 

variera. Väljs standardgodstjocklek kan detta leda till att priset kan ändras beroende på hur 

stora kvantiteter som köps in. 

I och med att montering och svetsning av den elliptiska rörbiten redan är utförd innan 

siteimplementering, reduceras tiden för installation på site till uppskattningsvis halva tiden 

för originalkonstruktionens installation. [15] 

Kostnads- och viktparametrarna för detta koncept redovisas nedan i tabell 4.16.  

Tabell 4.16: Koncept 12:s tillverknings- och monteringsreferenser. 

Tillverkningskostnad/st Installationskostnad site total Total vikt/st 

33 000 SEK 62 500 - 78 000 SEK 184 kg 

 

Tillverkningspriserna baseras på proportionell reducering av inköpta komponenter i 

förhållande till materialåtgång både för materialpris och för tillverkningstid.  

Eventuella tekniska komplikationer 

Den extra kanten kan ge upphov till aerodynamisk turbulens, beroende på dess positionering 

vid svetsning samt hur mycket av kanten som kommer att befinna sig inne i röret. För detta 

behövs ytterligare undersökningar och eventuella simuleringar för att kunna utesluta denna 

komplikation. 

4.10.2 Koncept 15 

 

Figur 4.15: CAD-skiss på Koncept 15, hopmonterad. 
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Figur 4.16: CAD-skiss på Koncept 15 med separerade rör. 

 

Tillverkning och installationskostnad 

Koncept 15 består av 8 mm tjocka plåtar och är tillverkat med samma plåt som originalröret. 

Designen på konstruktionen är liknande originalkonstruktionen. Plåten beräknas ha en 

kostnad på ca 40 SEK/kg. Det övre röret har en något större diameter än det nedre röret, 

samt har en svetsskiva påsvetsad på undersidan för extra möjlighet för justering (figur 4.16). 

Skivan består även den av 8 mm plåt i samma materialkvalité. 

Även detta koncept får en uppskattad reducerad installationstid till halva monteringstiden 

tack vare att den övre rörbiten redan är monterad. [15] 

Kostnads- och viktparametrarna för detta koncept redovisas nedan i tabell 4.17.  

Tabell 4.17: Koncept 15:s tillverknings- och monteringsreferenser. 

Tillverkningskostnad/st Installationskostnad site total Total vikt/st 

30 000 - 35 000 SEK 62 500 -78 000 SEK 140 -165 kg 

 

Variationerna i pris samt vikt kommer sig av möjligheten till en dimensionsvariation 

eftersom rören tillverkas av plåtar. Tillverkningspriserna baseras på proportionell reducering 

av originalkonstruktion i förhållande till materialåtgång både för materialpris och för 

tillverkningstid.  

Eventuella tekniska komplikationer 

Den extra kanten kan ge upphov till aerodynamisk turbulens, beroende på dess positionering 

vid svetsning samt hur mycket av kanten som kommer att befinna sig innanför det nedre 

rörets innerdiameter.  
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4.10.3 Koncept 17 

 

Figur 4.17: CAD-skiss på Koncept 17, hopmonterad. 

 

 

Figur 4.18: CAD-skiss på Koncept 17 med separerade rör. 
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Figur 4.19: CAD-skiss på Koncept 17 med transperent övre rördel som visar 

”stuprörsmonteringen” av rören. 

 
Tillverkning och installationskostnad 

Även Koncept 17 består av 8 mm tjocka plåtar och är även det tillverkat med samma sorts 

plåt som originalkonstruktionen. Därför beräknas materialpriset till det samma som för 

Koncept 15 med samma motivering.  

Kostnads- och viktparametrarna för detta koncept redovisas nedan i tabell 4.18.  

Tabell 4.18: Koncept 17:s tillverknings- och monteringsreferenser. 

Tillverkningskostnad/st Installationskostnad site total Total vikt/st 

30 000 - 35 000 SEK 46 800 - 62 500 SEK 145 - 170 kg  

 

Denna konstruktion erhåller en större möjlighet till justering än de ovannämnda koncepten, 

vilket ger en uppskattad tidsreducering med ca 60 %. [15] 

 

Eventuella tekniska komplikationer 

Då det mindre rörets övre mynning kommer att ligga inne i det övre röret kan detta leda till 

att fukt kan komma i kontakt mellan plåtarnas kontaktytor (de delar som överlappar 

varandra) vilket kan leda till korrosion.  

4.10.4 Valt koncept 

Efter jämförelsen av koncepten i kapitel 4.8.2 och utvärderingen i kapitel 4.10 väljs Koncept 

17 som det föreslagna konceptet att gå vidare att titta på. Valet beror på att det anses mindre 

riskabelt med korrosion än eventuella aerodynamiska komplikationer som kan uppstå vid de 

andra två koncepten. Dessutom finns det störst uppskattad potential till reducering av 

installationskostnaden för detta koncept.  
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4.10.5 Dimensionsreducering 

Ett kriterium som önskats är att minska på vikten. Detta genomförs dels genom att dela av 

inloppsröret så den rördel som måste monteras på site blir något kortare än 

originalkonstruktionen. Ett sätt för att ytterligare minska på vikten är att minska på 

dimensionerna på röret. 

Genom att tillverka röret av plåtar, kan rörets diameter varieras i större utsträckning än vid 

val av standardkomponenter, vilket ger möjlighet att anpassa röret efter applikation. Det 

intervall av rördimensioner som väljs att studeras i projektet ligger från Ø20” (Ø508 mm) till 

Ø24” (Ø609,6 mm). Mindre diameter än 508 mm kan inte väljas, då bälgen som 

sammanfogar inloppsröret med avtappningsröret ligger på denna dimension. Att maximal 

diameter har satts till 609,6 mm är för att detta är största diametern som gäller för 

standardrör. 

En anledning till att en dimensionsreduktion inte skulle kunna vara möjlig är att massflödet 

som transporteras genom röret skulle vara för stort för att komma igenom. Beräkningarna av 

detta presenteras i bilaga 7 

Resultatet av beräkningarna för avtappningsrören (Ø406,4 mm) samt inloppsrör med 

dimensioner på Ø508 mm och Ø609,6 mm redovisas i figur 4.20-4.22.  

 

Figur 4.20: 3-D graf som visar maximala massflödet som en funktion av temperatur och 

tryck för avtappningsrör Ø406,4 mm med 4 mm godstjocklek . 
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Figur 4.21: 3-D graf som visar massflödet som en funktion av temperatur och tryck för 

inloppsrör Ø508 mm med 8 mm godstjocklek. 

 

Figur 4.22: 3-D graf som visar massflödet som en funktion av temperatur och tryck för 

inloppsrör Ø609,6 mm med 8 mm godstjocklek. 

 

Graferna visar att det minsta maximala massflödet, som skulle kunna vara kritiskt för 

konstruktionen, erhålls vid låga tryck och höga temperaturer (området till vänster i grafen). 

Dock är detta något som inloppsrören inte utsätts för. Detta leder till resultatet att en 

dimensionsreduktion skulle kunna vara möjlig om man ser till massflödet.    
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Resonanskontroll 

En annan faktor som skulle kunna innebära problem vid en areareduktion, är om den nya 

dimensionen ändrar egenfrekvensen så det skapas resonans (se även kapitel 4.8.1). Resonans 

uppstår då luftens strömningsfrekvens är lika med rörets egenfrekvens. Om detta fenomen 

skulle uppstå, kan det orsaka påföljder som vibrationer vilket i sin tur kan ge skador på 

maskinen. Ett system kan ha flera egenfrekvenser, s.k. multipla kvartsvåglängder. Detta 

leder till att det finns ett större spektra av frekvenser som kan orsaka resonans. [14]  

Beräkningen av resonansmöjligheten presenteras i bilaga 7.  

För avtappningsröret där BV1 sitter, ligger egenfrekvensen mellan 16,68-19,74 Hz. 

Egenfrekvensen hos BV2:s avtappningsrör ligger istället mellan 18,40-21,78 Hz. För de 

olika dimensionerna hos inloppsrören Ø508 mm, Ø609,6 mm samt Ø720 mm erhålls 

egenfrekvenserna 26,70 Hz, 22,25 Hz respektive 18,61 Hz. Resultatet visar att det eventuellt 

kan behöva göras ytterligare mätningar för att utesluta risk för resonans, även fast de mindre 

dimensionerna på inloppsrören har en egenfrekvens något över avtappningsrörens 

frekvensintervall.  

4.10.6 Överrensstämmelse med och uppdaterad KKL 

I och med att ett koncept valts, kontrolleras KKL:en än en gång för att se vilka egenskaper 

som uppfyllts. Den nya KKL:en finns presenterad i bilaga 8. KKL:en har även uppdaterats 

med mer lösningsberoende önskemål som viktreducering och ekonomiska aspekter. För att 

se hur det nya konceptet står i jämförelse med ursprungliga konceptet, har även detta tillförts 

i bilaga 8. Denna visar att det nya konceptet uppfyller 26 krav/önskemål i jämförelse med 

originalkonstruktionen som uppfyller 19 krav/önskemål. Det nya konceptet har även ett 

frågetecken, som behandlar maskinparken som ska användas vid tillverkning av 

konstruktionen, där det krävs mer undersökning för att se huruvida de uppfylls eller inte.    

Slutligen modelleras konceptet för att se hur vida det valda konceptet fungerar med den 

transportvagga som utloppsdiffusor och inloppsrör skickas på till site. Denna modell 

presenteras i bilaga 9 och visar att möjligheten finns för att kunna använda samma 

transportvagga som originalkonstruktionen. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

Nedan följer de slutsatser som tagits utifrån resultatet av projektet. Slutligen följer 

rekommendationer som lämnas för vidare arbete på SIT AB vid eventuell vidareutveckling 

av projektet.  

5.1 Slutsats 

Detta examensarbete har resulterat i ett slutligt koncept som uppfyller de kriterier som tagits 

fram för konstruktionen, även fast det valda konceptet fortfarande inkluderar svetsning på 

site. Under projektets gång har det insetts att det är svårt att helt kunna utesluta svetsarbete 

på site så länge någon del av röret skickas separat. Dock underlättar den nya konstruktionen 

svetsarbetet genom att svetsningen sker på ett runt rör istället för ett elliptiskt som tidigare 

konstruktion kräver.  

Denna komponent vistas i förhållanden som många andra komponenter inte klarar, som höga 

temperaturer och tryck. Detta har varit avgörande kriterier som resulterat i att många koncept 

inte hållit i jämförelsematriserna. Även dimensionen på röret har varit en avgörande faktor 

till att exempelvis flänsar uteslutits, då de skulle behöva vara otympligt stora med hög vikt 

och kostnad som följd. 

Vid komponentkonstruktion lämpar sig metoderna som använts i projektet bra i och med sin 

systematiskt nedbrutna struktur. Denna rapports resultat i val av komponent bygger på 

mycket verbala önskemål/värderingar. Det har tagits mycket hänsyn i utvärderingarna till 

vad som har önskats. Dock har det lagts in konstruktionskrav som genererat till att det som 

uppskattats mest av montörerna, kanske inte lämpade sig bäst att konstruera. Resultatet är ett 

koncept som kompromissar mellan dessa parter. 

Den nya konstruktionen ger en uppskattad reducering av monteringstiden med ca 60 % 

jämfört med originalkonstruktionen, vilket är viktigt då det med största sannolikhet är på 

detta område som den totala kostnaden kan minskas. I och med att en extra montering 

tillkommer före skeppning till site genom den övre rördelen, kommer tillverkningskostnaden 

för röret att ligga på ungefär den samma som den gör hos originalkonstruktionen. 

Kostnaderna som tas upp i rapporten bör ses som en riktning istället för de faktiska 

kostnaderna. Detta beror på att dessa har beräknats fram. Om den faktiska summan på hela 

arbetet ska tas fram krävs det en mer detaljerad tillverkningsprocess för produkten än den 

som har tagits fram genom detta projekt. Dessutom är offertframtagning något som tar lång 

tid, vilket detta projekt inte har haft tillräckligt med för att kunna genomföra skarpt. Dock 

visar rapportens resultat att stora kostnadsbesparingar kan göras för denna komponent. 

Det nya konceptet uppfyller fler kundkrav än originalkonstruktionen. Att det tillkommer 

flera komponenter kan vara både till för- och nackdel. Fördelen är att vikten reduceras samt 

att den nya konstruktionslösningen ger enklare svetsningsmöjligheter. Nackdelen är att fler 

hopmonterade komponenter ökar risken för t.ex. sprickor och korrosion. Dock är plåten så 

pass tjock att det dröjer lång tid innan röret skulle behöva bytas ut p.g.a. den korrosion som 

skulle uppstå i röret. 

Målet för detta arbete anses vara uppfyllt då den nya konstruktionen underlättar för montage 

vilket ger en reducerad installationstid.  
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Oavsett vilket koncept som väljs att gå vidare med, bör rördimensionen ses över. 

Originalkonstruktionen är idag överdimensionerad för sitt syfte. Eftersom luften som 

kommer från avtappningen med största sannolikhet inte kommer att hinna expandera till de 

dimensioner som originalröret har, finns det stora chanser att dimensionen kan minskas 

drastiskt.  

5.2 Rekommendationer vid fortsatt arbete 

Fortsättning med projektets konstruktionslösning 

Skulle SIT AB välja att gå vidare med detta projekt, behövs det främst en utredning av 

situationen i KSG AB:s maskinpark. En eventuell utveckling av isoleringsverktyget anses av 

mig vara en åtgärd som kostar mindre än att fortsätta svetsning och montering av 

inloppsrören med samma metod som görs idag. 

Om det föreslagna konceptet från detta arbete anses vara intressant att utveckla vidare bör 

följande punkter ses över: 

 Bestämma diameter. Om rördiametern skulle minskas ner till förslagsvis 556 mm i 

ytterdiameter med 8 mm plåttjocklek, skulle vikten för den rördel som ska monteras 

på site minska ner till hälften (ca 105 kg) av originalkonstruktionens vikt. Denna 

dimension skulle fortfarande ge viss justeringsmån för avtappningsbälgen genom 

den nedre cirkelskivan. Skivan ger även en dimensionsökning för att fastställa att 

kondensvatten inte rinner ner till ventilerna.  

o Vid minskning av rördiameter bör längderna på inloppens rörsegment 

anpassas för att få samma hålposition för svetsning av avtappningsbälgen 

samt utloppsdiffusorn. Det är främst den nedre samt en av de övre 

segmentdelarnas längd som skulle behöva förlängas.   

o Ändra hålets geometri på utloppsdiffusor. 

o Öka rördelens längd som sammankopplar dränagefläns med inloppsrör för att 

ha kvar samma position för dränaget som originalkonstruktionen.  

 Se över den nedre cirkelskivans tjocklek om den går att minska. Det bör ses över om 

det måste gå åt den dubbla plåttjockleken jämfört med rörets godstjocklek. En 

minskning till samma tjocklek som röret (8 mm) skulle ge en viktminskning av 

cirkelskivan på nästan halva vikten (ca 2 kg). 

 Bestäm svetsmetod för samtliga komponenter samt förbättra svetsanvisningar för 

sitemontagesvetsning (enligt önskemål kapitel 3.1). Så länge arbetet hyrs ut på 

entreprenad, kommer det med största sannolikhet vid de flesta tillfällena vara olika 

svetsare vid varje site. 

 Ta fram offert på komplett tillverkningskostad hos KSG AB (eller likvärdig 

leverantör) för att få fram en mer noggrann jämförelse med originalkonceptet. 

 Gör ytterligare resonansberäkningar för att helt utesluta detta fenomen 

 Konstruera transportskydd för den svetsade rördelen på utloppsdiffusorn. Lösningar 

på detta kan vara: 

o Propp - En anpassad transportpropp sätts i rörbiten för att förhindra grova 

deformationer vid transport. 

o Kors - Likt det kors som utloppsdiffusor transporteras med. 
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Fortsättning med omkonstruktion av transportvagga 

Om SIT AB väljer att undersöka transportvaggans konstruktion (enligt kapitel 1.3.2) bör det 

först ses över om KSG AB har möjligheten att svetsmontera hela rörkonstruktionen i sin 

maskinpark (se föregående projektfokus).  

Se över hur stora modifieringar som krävs på transportvaggan för att den ska klara av den 

nya viktförändringen.  

Det bör även ses över så att denna lösning går att leverera enligt SIT AB:s transportregler om 

konstruktionen kräver mer avancerad leverans än dagens transport  

För att undvika transportskador bör det konstrueras transportskydd för rören. 
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Bilaga 1 Teori för metod 
I detta kapitel kommer en beskrivning hur projektet har lagts upp och vilka metoder som 

använts för att komma fram till ett resultat samt teorierna runt dessa metoder. Arbetsgången 

har inkluderat intervjuer (Voice of the customer) samt delar av systematisk 

konceptutveckling enligt bl.a. Vladimir Hubkas princip  

 

1.1 Voice of the customer (VOC) 

Det är viktigt att erhålla relevanta kunddata. Ett sätt för att uppnå detta är att använda sig av 

”Voice of the customer table” (VOCT). Det inledande steget i processen är att besöka 

”Gemba” (japanska ordet för verkligheten). Det betyder att komma i så nära kontakt med 

produkten som möjligt, antingen genom att själv studera och använda produkten eller prata 

med någon som (eller se på när någon) använder produkten. Informationen kan samlas in på 

olika sätt. I detta projekt inhämtas information på följande sätt: [16][17] 

 Kundundersökning genom djupintervjuer (enskilda personer intervjuas) 

 Intern dokumentation gällande problematiken samt från tidigare undersökningar 

Genom att intervjua ”kunder” (i detta projekt personer som berörs av problemet vid 

sitemontage) kan en tabell ställas upp där alla kundens specifika behov ritas upp. Behoven 

delas sedan upp i olika frågeställningar. Eftersom de personer som definieras som kunder i 

detta projekt är personer som arbetar med produkten, används en Voice of the customer table 

2 (VOCT 2). Detta beror på att ”kunden” talar företagets språk och kan därför blanda in 

produktegenskaper som kundönskemål. Därför måste varje påstående analyseras för att 

eventuellt ta fram ett behov till en produktegenskap. Detta görs för att hålla konstruktionen 

lösningsoberoende så länge som möjligt. Att låta en konstruktion vara lösningsoberoende, är 

att tillåta alla lösningar. Lösningsoberoendet är även viktigt för att inte låsa sig vid en 

specifik lösning tidigt i projektet, som kan leda till att en bättre lösning missas. I detta 

projekt delas VOCT 2 upp i följande kategorier: [16][17] 

 Kundönskemål – Vad är det kunden vill få uppfyllt för en förbättrad produkt 

 Produktegenskaper – Vad krävs det för egenskaper på produkten för att kunna 

uppfylla kundönskemålen 

 Övrigt – påståenden som inte passar in i de två ovannämnda punkterna hamnar under 

denna punkt. Det kan t.ex. vara kostnader, då det mesta som berör en produkt 

påverkar kostnaden. 

 

1.2 Systematisk konceptutveckling 

Konceptfasen är en mycket viktig del när en produkt ska tas fram. Detta beror på att det är 

under konceptfasen som det finns störst inverkan att ändra på något, till en relativt låg 

kostnad. Har produkten väl kommit in i en fullständig utvecklingsfas eller än sämre 

produktionsfasen när ett fel upptäcks, påverkas totalkostnaden för produkten avsevärt. 

Undersökningar har visat att upp till 75 % av totalkostnaden för en produkt bestäms redan 

vid konceptfasen. I detta projekt används principens fyra första faser (figur 1). [18]  
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Figur 1 bilaga 1: Schematisk bild av systematisk konceptutveckling. 

1.2.1 Problemgranskning 

Den första fasen i systematisk konceptutveckling går från granskning av problemet till att 

upprätta en konstruktionskriterielista (KKL) och består av fyra delmoment som presenteras 

nedan (figur 2). Som grund till denna fas ligger den VOCT som beskrivs i kap 1.1 bilaga 1. 

 

Figur 2 bilaga 1: Schematisk bild av problemgranskningsfasen. 

Kritisk granskning av problemet 

Det gäller att förstå och se problemet från alla synvinklar för att förhindra att något missas. 

Det gäller dock att ha tankegången att försöka hitta problemets lösningar, utan att definiera 

hur de ska lösas. [18] 

För att få fram en bra problembeskrivning kan fem frågor ställas: 

 Vad är problemet? 

 Vem har problemet? 

 Vad är målet? 

 Vilka är bieffekterna som ska undvikas? 

 Vilka begränsningar finns för att lösa problemet? 

State of the art 

För att hitta en lösning kan det vara bra att titta runt på marknaden för att se om liknande 

problem har lösts tidigare och i så fall hur de lösts och till vilken kostnad. Detta kan 

genomföras genom att titta t.ex. på konkurrenters liknande produkter, leta i litteratur som tar 

upp ämnet eller titta på produkter som ger liknande lösningar fast inom andra områden. Det 
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är även viktigt att kontrollera vilka patent som ligger inom produktens områden för att 

förhindra patentintrång. [18] 

Undersökning av teknisk/ekonomisk genomförbarhet 

Det är viktigt att titta tidigt i projektfasen om det är tekniskt möjligt att konstruera/tillverka 

produkten t.ex. med befintlig personal och maskinpark. Om detta inses vara svårt, kan det 

vara bra att titta utanför företaget för att se om det finns teknisk lösning på annat håll 

(anlitning av konsult eller lägga ut viss tillverkning på entreprenad o.s.v.)  

Även fast det kan vara svårt att göra dessa bedömningar i ett så tidigt skede av projektet, kan 

det ändå vara bra att försöka. Dessa bedömningar bör göras under flera tillfällen under 

projektets gång för att säkerställa produktens ekonomiska och tekniska genomförbarhet.  

[18] 

Uppställning av konstruktionskriterielista 

En konstruktionskriterielista (KKL) kan sättas upp genom en checklista för att förhindra att 

någon viktig produktegenskap skulle missas. Rubrikerna för denna checklista presenteras 

nedan: 

 Funktion 

 Funktionsbestämmande egenskaper 

 Brukstidsegenskaper 

 Tillverkningsegenskaper 

 Distributionsegenskaper 

 Leverans- och planeringsegenskaper 

 Säkerhet/Ergonomiska egenskaper 

 Estetiska egenskaper 

 Lagegenskaper 

 Ekonomiska egenskaper 

 Skrotnings- och återvinningsegenskaper 

 Ekologiska egenskaper 

Efter att listan är skapad är det viktigt att sätta upp vilka egenskaper som är mer eller mindre 

viktiga. Detta kan göras genom att definiera dem som krav eller önskemål. Kraven är de 

egenskaper som produkten bör uppfylla medan önskemålen är egenskaper som tas med så 

länge de inte påverkar kravegenskaperna negativt. Det är även här viktigt att tänka på att 

skapa egenskaper som är lösningsoberoende, precis som vid skapande av en VOCT (bilaga 1 

kapitel 1.1) 

Denna lista kan och ska revideras under projektets gång. Ett krav kan t.ex. formuleras om 

som ett önskemål och vise versa.  

[18]  
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1.2.2 Funktionsanalys 

KKL:en tas vidare till nästa fas i konceptutvecklingen; funktionsanalys. Denna fas består av 

fyra steg: black-box, etablera tekniska principer, ta fram transformationssystem samt 

etablering av funktions/medel-träd (f/m-träd) (figur 3). Det är i detta skede av projektet där 

konstruktionen ska brytas ner och undersökas, för att det sedan ska kunna skapas lösningar 

och koncept.  

 

Figur 3 bilaga 1: Schematisk bild av funktionsanalysfasen. 

Black-box 

Black-boxen beskriver i snabba drag vad produkten ska genomföra, dess huvudfunktion. 

Vanligast är att boxen benämns med ett verb och ett substantiv. Det är fortfarande viktigt i 

detta skede att problembeskrivningen hålls abstrakt och lösningsoberoende. Före och efter 

black-boxen fastställs produktens operander. Dessa beskriver vad produkten ska omvandla 

(det är väldigt vanligt att en produkt just ska omvandla någonting till någonting annat). 

Exempel på vad som kan vara en operand är följande: 

 Material 

 Energi 

 Information 

Det kan ibland vara en fördel att lägga till en fjärde punkt ”biologiska material”, för att 

särskilja levande organismer från övriga sorters material. Det förekommer ganska ofta att en 

kombination av dessa operander skapas.  

Operanderna särskiljs sedan som ”input” och ”output”. Dessa beskriver vad som händer med 

operanderna före och efter huvudfunktionen av produkten har genomförts.  

[9] 

Tekniska principer 

Att generera tekniska principer genomförs i tre steg. Den första (och viktigaste fasen) är att 

generera en eller flera tekniska principer. Det är här som produkten får sin grund för hur den 

kommer att konstrueras, bl.a. genom att ställa frågan ”Hur löses huvudfunktionen?”. Nästa 

fas är att utvärdera de olika principerna, genom att plocka bort de principer som verkar 

irrelevanta för fortsatt utveckling (exempelvis de som verkar negativt på produkten, projektet 

eller ekonomiskt). Den sista fasen är att gå tillbaka till operanderna för att se om rätt 

operand valts för de tekniska principerna. Det kan vara så att operanden inte stämmer 

överrens med den tekniska principen, vilket medför att nya operander måste tas fram. [18] 
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Ta fram transformationssystem 

När de tekniska principerna, en eller flera, är valda, etableras ett transformationssystem för 

vardera princip. Det första som bör göras är att bestämma de tranformationer som operanden 

ska genomgå för att gå från input- till outputtillstånd. Detta kallas att etablera en teknisk 

process. Efter detta måste det bestämmas vad det är som ska genomföra dessa omvandlingar.  

Under det fösrta steget, etablera en teknisk process, bryts operandens transformationer ner 

till alla omvandlingar den genomgår i black-boxen. Det som kännetecknar en tranformation 

är om den omvandlar operandens: 

 Inre struktur 

 Yttre struktur 

 Läge 

 Tid 

Den tekniska processen består av tre faser; förberedelse-, utförande- och avslutningsfas.  

Efter att man skapat den tekniska processen, är det viktigt att utvärdera dess resultat. Det bör 

bl.a. undersökas: 

 Har rimliga transformationer valts? Finns andra alternativ? 

 Har de rätt ordningsföljd? 

 Finns det tranformationer som bör delas upp till flera transformationer eller vise 

versa? 

Efter utvärderingen bestäms vad det är som omvandlar operanderna, alltså vilka system som 

transformerar dem. De system som används är: 

 Det tekniska systemet (TS) (produkten eller delsystemet som ska utvecklas) 

 Andra tekniska system (TS x) (t.ex. andra inblandade delsystem) 

  Människan (HuS) (människan som operatör) 

 Den aktiva omgivningen (AEnv) (t.ex. vägnät, bensinstationer eller andra bilar om 

TS är en bil) 

Detta är en viktig del i konceptutvecklingen, då det är här det bestäms hur konstruktionen 

ska byggas upp.  

[18] 

Funktions/medel-träd och morfologisk matris 

Funktions/medel-trädet (f/m-trädet) sätts upp för att definiera produktens funktioner och 

dellösningar (medel) och presenteras nedan i figur 4. Grunden till f/m-trädet är 

huvudfunktionen som plockades fram i black-boxen. Denna bryts ner i huvudmedel, d.v.s. de 

tekniska principerna. Dessa bryts sedan i sin tur ner till s.k. ”transformations”-funktioner, 

som beskriver funktionerna som behövs för att kunna transformera operanden. Under dem 

kopplas nya medel. Kräver medlen i sin tur funktioner för t.ex. drivning, styrning, 

kontrollering, sammankoppling eller dylikt, bryts medlen ner ytterligare till s.k. 

”under”funktioner. [18] 
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Figur 4 bilaga 1: Upplägg av f/m-träd. 

För att komma fram till dessa funktioner och medel kan olika typer av idégenerering 

användas, som brainstorming eller brainwriting. Det kan även vara bra att gå tillbaka till 

KKL:en för att generera funktioner som kan uppfylla de specifika kundbehoven. 

Används t.ex. brainstorming, finns det vissa grundregler som bör tas hänsyn till: [19]  

 Ingen kritik är tillåten under idégenereringen 

 Stor idékvantitet önskas 

 Ingen idé är för konstig 

 Håll alla idéer korta  

 Spåna gärna vidare på eller förbättra andras idéer 

En av de negativa sidorna med ett f/m-träd är att det snabbt kan få stora proportioner, vilket 

genererar onödigt många lösningar. När medlen till den lägsta funktionen inte kan generera 

fler underfunktioner, kan det vara lämpligt att använda sig av en morfologisk matris. 

Matrisen tillämpas genom att de olika medlen rangordnas för varje funktion. Exempelvis kan 

det medel som är känt för att vara mest effektivt eller praktiskt sättas först. De medel som 

kommer långt ner på listan kan ifrågasättas om de ska vara kvar eller plockas bort. Dock är 

det inte säkert att de medel som har ”första plats” för varje funktion genererar det mest 

ultimata konceptet. En viktig del både vid skapande av f/m-träd och morfologiska matriser, 

är att försöka hålla dem så korta som möjligt (ca 4-8 funktioner med lika många tillhörande 

medel). Det är alltså mycket viktigt att stanna upp och utvärdera de olika medlen och 

funktioner som erhållits under idégenereringens gång. [19][20]  
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1.2.3 Konceptgenerering 

 

Den tredje fasen är till för att hitta en grov anatomisk struktur för hur produkten ska se ut. 

Input till denna fas är det skapade f/m-trädet. Konceptgenereringen består av tre steg: skapa 

koncept följt av granskning och förbättring, utvärdering och val av koncept samt korrigering 

av KKL och planering av fortsatt arbete (figur 5).  

 

Figur 5 bilaga 1: Schematisk bild av konceptgenereringsfasen. 

Välj medel för att skapa koncept samt granskning och förbättring av 
koncepten 

Det gäller att etablera flera olika koncept. Detta görs genom att plocka medel för olika 

funktioner från f/m-trädet eller den morfologiska matrisen. Har den morfologiska matrisen 

rangordnats (exempelvis i kategorier som bra, medel eller dåliga), skapas koncept med de 

lämpligaste medlen för de viktigaste funktionerna. Därefter kan mindre viktiga funktioners 

medel läggas till o.s.v. Det viktigaste för alla koncept är att alla medel är kompatibla med 

varandra, det går t.ex. inte så bra att välja att en bil ska ha batteri för energilagring men 

drivas av en dieselmotor.  

För att få en bra konceptgrund kan det var fördelaktigt att skapa mellan 10-20 olika koncept. 

Antalet beror helt och hållet på tidsbegränsningen av projektet.  

När koncepten har skapats är det viktigt att granska dem. Detta bör göras i skrift, där dess 

funktion samt funktionella för- och nackdelar tas upp. Om ett koncept har många nackdelar 

listade, kan t.ex. ingående medel bytas ut till bättre kompatibla medel i ett försök att förbättra 

konceptet.  

[18] 

Utvärdering och val av koncept 

Det första som utvärderas för varje koncept, är hur det uppfyller kraven från kunden som är 

listade i KKL:en. Skulle det vara så att konceptet inte uppfyller kraven finns det två 

möjligheter: [18] 

 Konceptet är inte tillräckligt bra och bör förkastas 

 Kraven är för hårt ställda eller för dåligt formulerade ev. justera kraven 

Sedan jämförs de olika koncepten med varandra. I detta projekt genomförs detta med hjälp 

av en Basic Decision Matrix (BDM, även kallad Pughs matris), som används som ett 

hjälpmedel för att utvärdera och prioritera de olika koncepten utifrån poängsättning. BDM är 

ett bra hjälpmedel då: [21]  

 Ett val måste väljas ut av flera alternativ 
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 Valet ska bygga på flera kriterier med olika viktning 

BDM bygger på en tabell där de olika koncepten placeras i den horisontella kolumnen som 

är placerad överst på matrisen (tabell 1). I den lodräta vänstra kolumnen placeras de kriterier 

som produkterna ska jämföras av. Dessa kan exempelvis vara hämtade från KKL:en. 

Kriterierna får en viktning beroende på betydelse, som även de tar hänsyn till KKL:en.  I 

mitten av matrisen görs en poängsättning. Först väljs ett av koncepten som de övriga 

koncepten ska viktas mot (satt som datum). Sedan jämförs de övriga koncepten mot datum-

konceptet. I detta projekt görs detta genom att sätta + (bättre än datum), S (likvärdigt datum) 

och – (sämre än datum) i jämförelse till originalkonceptet. Dessa viktningar summeras sedan 

för varje koncept genom att multiplicera viktningen med jämförelsen (+1 för +, 0 för S och -

1 för -) och resultatet redovisas under varje koncept. Det kan vara bra att genomföra denna 

process i flera steg samt att variera datum-koncept. 

Det gäller att poängsätta och bedöma varje koncept baserat på kunskap och utifrån varje 

enskilt kriterium, men även ta till magkänslan. Det/de koncept som får bäst statistik, är enligt 

matrisen det/de som är mest lämpligt att fortsätta med. Detta/dessa koncept kan sedan 

inspekteras enskilt. Finns det egenskaper hos konceptet som fått minustecken i 

utvärderingen, kan inspiration hämtas från något koncept som fått ett plustecken på hur detta 

problem skulle kunna lösas.  

[16][17][22]  

Tabell 1 bilaga 1: Exempel på en Basic Decision Matrix. 

 
 

Ett sätt att vikta de olika kriterierna är att använda sig av ”parvis jämförelse”. De olika 

kriterierna sätts upp i en matris (tabell 2). Matrisen består av en högerdiagonal och en 

vänsterdiagonal. I den vänstra diagonalen jämförs de vågräta kriterierna mot kriterierna som 

står lodrätt. Beroende på vikt av det vågräta kriteriet sätt betygen 2 för ”mer viktig”, 1 för 

”lika viktig” och 0 för ”mindre viktig” i förhållande till det lodräta kriteriet. I den högra 

diagonalen sätts motsatt viktning, d.v.s. om ett vågrätt kriterium har fått betyg 2 i förhållande 

till ett lodrätt kriterium, sätts betyget 0 i den högra diagonalen för vise versa. När alla 

kriterier har viktats mot varandra, summeras diagonalernas vågräta rader. För att få en 

normaliserad summa används formeln: [16] 

itot

i

inorm

,

,



       (1) 

När utvärderingen av koncepten är avklarad, väljs de koncept som lämpar sig bäst att gå 

vidare med. 
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Tabell 2 bilaga 1: Exempel på en parjämförelsematris. 

 

Korrigering av KKL och planering av fortsatt arbete 

I detta skede av konceptutvecklingen, är det dags att gå tillbaka till konstruktions-

kriterielistan. Listan kompletteras och redigeras för varje kvarvarande koncept. Det som bör 

funderas på är: 

 Bör nya egenskaper läggas till? 

 Bör någon egenskap justeras och/eller detaljeras? 

 Bör någon egenskap plockas bort från listan? 

Den nya KKL:en som erhålls kommer nu, till skillnad från tidigare version, troligtvis att vara 

lösningsberoende.  

[18] 

 

1.2.4 Preliminär layout 

Den preliminära layouten beskriver grovt det slutliga konceptets uppbyggnad. Denna del av 

konceptutvecklingen handlar om att ta fram en grov bild av konceptets struktur med de 

viktigaste dimensionerna, samt eventuella tillverkningssätt för de viktigaste komponenterna.  

Det första som görs är att hitta utgångspunkter för konstruktionen som exempelvis 

startdimensioner. Sedan undersöks det om det går att använda sig av massproducerade 

komponenter. Ett exempel på detta är standarddetaljer som ofta kan köpas färdiga med 

bestämda dimensioner. Massproducerat brukar ofta ha ekonomiska fördelar. 

Vanligtvis behöver inte konstruktionskarakteristika bestämmas i detta skede av 

konstruktionsframtagningen. Dock bör dessa föras in i skissen så fort de har bestämts. Det 

gäller att vara medveten om att valt tillverkningssätt på en komponent kan påverka formen 

och vise versa. 

Genom en layoutskiss visas hur konstruktionen kommer att se ut i grova drag. Skissen är 

ritad i ungefärlig skala med viktiga dimensioner utsatta. Till skillnad från en ”skarp” ritning, 

får eventuella noteringar och förklaringar förekomma på denna typ av ritning. I detta projekt 

skapas de preliminära skisserna först genom handritade skisser. De valda koncepten 

illustreras med hjälp av CAD-programmet NX6 som SIT AB använder som standard-

program. 

Utifrån de preliminära bestämningarna för konceptet, kan en ungefärlig kostnads-

uppskattning av konceptet genomföras. Denna kan sedan jämföras med exempelvis 

originalkonstruktionen för att se om konceptet är ekonomiskt försvarbart eller inte.  

[18] 
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Bilaga 2 Konstruktionskriterielista för 
avtappningsrör inlopp.  
FUNKTION Krav/önskemål 

Transportera kompressorluft från avtappningsrör till diffusor 

 

FUNKTIONSBESTÄMMANDE EGENSKAPER 

Kunna anpassas Till site K 

Till maskin K 

Tåla arbetstemperatur (ca 600ºC) K 

Tåla arbetstryck  K 

Klara flöde (ca 13,5kg/s resp.16 kg/s vid avtappningsrör) K 

Smidig att montera K 

Klara monteringstoleranser K 

Klara tillverkningstoleranser K 

Passa ihop med diffusor K 

Passa ihop med avtappningsrör MBH10 K 

 

BRUKSTIDSEGENSKAPER 

Klara alla tänkbara miljöer Ö 

Klara begärd livslängd  K 

Inga delar som behöver bytas ut under livslängd Ö 

 

TILLVERKNINGSEGENSKAPER 

Kunna tillverkas med nuvarande maskinpark Ö 

 

DISTRIBUTIONSEGENSKAPER 

Ska kunna transporteras till site med nuvarande förpackningssätt Ö 

Ska kunna vara monterad på utloppsdiffusorn vid transport Ö 

 

 

SÄKEHET/ERGONOMISKA EGENSKAPER 

Ergonomisk design Ö 

Användarsäker Inte överföra skadlig värme till isolering K 

Inte medföra stor klämrisk vid montage K 
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LAGEGENSKAPER 

Får ej innebära patentintrång K 

 

SKROTNINGS- OCH ÅTERVINNINGSEGENSKAPER 

Återvinningsbar Ö 

Separerbara komponenter Ö 

Demonterbar K 

 

EKOLOGISKA EGENSKAPER 

Använda så miljöanpassade material som möjligt Ö 
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Bilaga 3 F/m-träd 
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Bilaga 4 Morfologisk matris 
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Bilaga 5 Prel. första skiss på koncepten 
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Bilaga 6 Sammanställning koncept fas I 

Koncept 

Rör-

konstruktion 

Montering 

diffusor 

Samman-

koppling mitt Utvärdering 

Koncept 4 - 

Original med 

skruvförband  

Helt rör, 

original 

Skruvförband, 

förspänd 

   Fördelar: 

+ Slipper svetsa fast röret på 

diffusor 

+ Snabbare montering på 

diffusor 

Nackdelar: 

- Finns risk för att 

konstruktionen inte tätar 

ordentligt 

- Finns risk för korrosion  

- Maskinelementen kan 

behöva bytas ut under 

livslängden 

Koncept 5 - 

Original med 

fläns 

Helt rör, 

original 

Fläns, 

skruvförband 

  Fördelar: 

+ Slipper svetsa fast röret i 

diffusor 

+ Snabbare montering 

diffusor 

Nackdelar: 

- Extra komponenter ger 

extra vikt 

- Finns risk för att 

konstruktionen inte tätar 

ordentligt 

Koncept 11 - 

Vinkel + 

avdelad 90º 

rörböj med 

svets 

Avdelat, rak 

+ avdelad 90º 

rörböj 

Svets Svets  Fördelar: 

+ Slipper montagesvets i 

närheten av 

”tillvekningssvets” 

+ Snabb montering på site 

+ Svetsning på runt hål 

istället för ett ovalt hål 

+ Viss justeringsmån för att 

passa ihop med 

avtappningsrörets bälg 

Nackdelar: 

- Rören måste ha samma 

form, får inte vara 

deformerade 

- Kräver bearbetning på site 

för passning 

Koncept 12 - 

Vinkel + 

avdelad 

90ºrörböj 

Avdelat, rak 

+ avdelad 90º 

rörböj 

Svets Extra kant Fördelar: 

+ Slipper montering och 

svetsning på diffusor vid 

sitemontage 

+ Extra kant ger viss 

justeringsmån för att passa 

ihop med avtappningsrörets 

bälg 

+ Svetsning på runt hål 

istället för ett ovalt hål 

Nackdelar: 

- Kan vara problematiskt att 

svetsa underifrån på 

austenitiskt stål 

- Måste fortfarande svetsa 

ihop rören på site 
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Koncept 13 - 

Vinkel + 

avdelad 90º 

rörböj med 

rörkoppling 

Avdelat, rak 

+ avdelad 90º 

rörböj 

Svets Rörkoppling Fördelar: 

+ Slipper svetsning på 

diffusor och att svetsa ihop 

rören vid sitemontage 

+ Snabb montering 

+ Viss justeringsmån för att 

passa ihop med 

avtappningsrörets bälg 

Nackdelar: 

- Stora dimensioner ger en 

koppling med relativt hög 

vikt 

- Extra kostnad för 

kopplingen 

- Viss risk för läckage vid 

otätad koppling 

 

 

 

 

Koncept 14 - 

Vinkel + 

avdelad 90º 

rörböj med 

fläns 

Avdelat, rak 

+ avdelad 90º 

rörböj 

Svets Fläns, 

skruvförband 

 Fördelar: 

+ Snabb montering på site 

+ Slipper svetsning på 

diffusor och att svetsa ihop 

rören vid sitemontage 

Nackdelar: 

- Extra kostnad och vikt för 

fläns och tillhörande 

skruvförband 

- Viss risk för läckage vid 

otätad fläns 

- Finns viss risk att flänsen 

dras sönder vi montage 

Koncept 15 - 

Modifierad 

original 

Avdelat, rak 

+ original böj 

Svets Extra kant  Fördelar: 

+ Ritningar finns redan på en 

liknande konstruktion 

+ Beprövad utformning på 

röret 

+ Slipper svetsning på 

diffusor på site 

+ Extra kant ger viss 

justeringsmån för att passa 

ihop med avtappningsrörets 

bälg 

Nackdelar: 

- Inget standardrör; formen 

på röret kräver 

specialtillverkning 

- Måste fortfarande svetsa 

ihop rören på site 

Koncept 16 - 

Modifierad 

original med 

fläns 

Avdelat, rak 

+ original böj 

Svets Fläns, 

skruvförband 

Fördelar: 

+ Snabb montering på site 

+ Slipper svetsning på 

diffusor och att svetsa ihop 

rören vid sitemontage 

+ Ritningar finns redan på en 

liknande konstruktion 

+ Beprövad utformning på 

röret 

Nackdelar: 

- Extra kostnad/vikt för fläns 

och tillhörande skruvförband 

- Viss risk för läckage vid 
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otätad fläns 

- Inget standardrör; formen 

på röret kräver 

specialtillverkning 

Koncept 17 - 

Modifierad 

original med 

”stuprör” 

Avdelat, rak 

+ grövre rör 

träs på 

tunnare rör 

Svets Svets  Fördelar: 

+ Ritningar finns redan på 

liknande konstruktion 

+ Beprövad utformning på 

röret 

+ Extra långt och löst rör ger 

justeringsmån i alla 

dimensioner 

+ Slipper svetsning på 

diffusor på site 

+ Svetsning på runt hål 

istället för ett ovalt hål 

Nackdelar: 

- Finns risk för korrosion 

mellan ickesvetsad del av 

rörände 

- Inget standardrör: formen 

på röret kräver 

specialtillverkning 

- Måste fortfarande svetsa 

ihop rören på site 
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Bilaga 7 Beräkningsmodeller   
 

Beräkning av maximalt massflöde 

Det maximala massflödet för avtappningsröret beräknas enligt formel: [23] 

    12/1

0

0max,
1

2
*





















RT
PAm sröravtappning

    (2) 

Där 

A* = Rörets area [m
2
] 

P0 = Stagnationstryck [Pa] 

T0 = Stagnationstemperatur [K] 

κ= specifikt värmekapacitetsförhållande 

För formeln gäller antagandet att flödets Mach nummer = 1 (sonisk)   

Flödets Mach nummer = Förhållandet mellan verkliga hastigheten för fluiden och 

ljudhastigheten för samma fluid vid samma stadium. 

De areor som beräknats är innerdiameter hos avtappningsrören (Ø398,4mm) samt inloppsrör 

med innerdiameter på Ø492mm och Ø593,6mm. Stagnationstrycket har beräknats mellan 

5kPa till 1,1MPa. De temperaturer som använts i ekvationen ligger från 250 K till 1 000 K 

vilket är rimligt temperaturintervall som turbinen kan vistas i (även fast gasen inte blir så 

kall). κ antas i detta fall vara 1.4. 

 

Beräkning av egenfrekvenser 

Frekvensen i avtappningsröret beräknas enligt: [24] 

b

r
L

c
f

4
         (3) 

Där 

TRc           (4) 

fr = Avtappningsrörets egenfrekvens [Hz] 

c = Ljudhastigheten i gasen [m/s] 

Lb = Längden på avtappningsröret från ventil + inloppets längd [m] 

R = Specifik gaskonstant [J/kgºC] 

T = Gastemperatur [K] 

De temperaturer som har undersökts är dels då ventilerna är som mest öppna (ca 350ºC) samt 

högsta driftstemperatur i diffusorn (ca 600ºC). κ antas i detta fall vara 1.4. Inloppsrörets 

längd har beräknats utifrån dess medelpunktslinje.    

Frekvensen i utloppsdiffusorn beräknas enligt: [25] 

0U

Wf
Sr


         (5) 

Sr = Strouhals tal 

f = utloppsdiffusorn egenfrekvens [Hz] 
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W = Rörbredd [m] 

U0 = Gashastighet i utloppsdiffusorn [m/s] 

I detta fall antas Strouhals tal vara 0,3. Vidare antas gashastigheten vara lika i hela diffusorn. 

Då inloppet av rörböjen till diffusorn är ovalt formad, har enbart den längsta bredden på röret 

beräknats. Dessutom har samma infallsvinkel på röret antagits.  

För att resonans inte ska uppstå bör fr ≠ f. 

U0 erhålls från formel: 

0, UAm utloppdiffusorgasdiffusor        (6) 

Där 

TR

p
gas


         (7) 

diffusorm


 = gasens massflöde i utloppsdiffusor vid drift [kg/s] 

p = Tryck vid inloppsrörets mynning mot utloppsdiffusor [Pa] 

I tabell 1 och tabell 2 nedan redovisas de olika frekvenserna för de olika tillstånden 

Tabell 1 bilaga 7: Egenfrekvensen vid inloppet till diffusorn 

Rördiameter, [m] Rörbredd, W [m] Frekvens, f [Hz] 

0,720 0,7544 18,61 

0,610 0,6311 22,25 

0,508 0,5259 26,7 

 Tabell 2 bilaga 7: Egenfrekvensen hos avtappningsröret vid olika gastemperaturer  

Rörlängd, Lb [m] Gastemperatur [K] Frekvens fr [Hz] 

7,5 623,15 16,68 

7,5 873,15 19,74 

6,8 623,15 18,40 

6,8 873,15 21,78 
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Bilaga 8 Uppdaterad KKL med 
konceptjämförelse 

FUNKTION Krav/ 

önskemål 

Uppfylles 

av 

original-

koncept 

Uppfylles 

av 

föreslaget 

koncept 

Transportera kompressorluft från avtappningsrör till diffusor OK OK 

    

FUNKTIONSBESTÄMMANDE EGENSKAPER   

Kunna 

anpassas 

Till site K OK OK 

Till maskin K OK OK 

Tåla arbetstemperatur (ca 600ºC) K OK OK 

Tåla maximalt tryck K OK OK 

Klara flöde (ca 13,5kg/s resp. 16kg/s vid avtappningsrör) K OK OK 

Smidig att montera K   OK 

Lättare än tidigare design (< 210kg) Ö   OK 

Klara monteringstoleranser K OK OK 

Klara tillverkningstoleranser K OK OK 

Passa ihop med diffusor K   OK 

Passa ihop med avtappningsrör MBH10 K OK OK 

    

BRUKSTIDSEGENSKAPER   

Klara alla tänkbara miljöer Ö OK OK 

Klara begärd livslängd K OK OK 

Inga delar som behöver bytas ut under livslängd Ö OK OK 

    

TILLVERKNINGSEGENSKAPER   

Kunna tillverkas med nuvarande maskinpark Ö OK ? 

    

DISTRIBUTIONSEGENSKAPER   

Ska kunna transporteras till site med nuvarande 

förpackningssätt 

Ö OK OK 

Ska kunna vara monterad på utloppsdiffusorn vid transport K   OK 

    

    

SÄKEHET/ERGONOMISKA EGENSKAPER   

Ergonomisk design Ö   OK 
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Användarsäker Inte överföra skadlig värme till isolering K OK OK 

Inte medföra stor klämrisk vid montage K OK OK 

    

LAGEGENSKAPER   

Får ej innebära patentintrång K OK OK 

    

EKONOMISKA EGENSKAPER   

Lägre installationskostnad (< 125 000-156 000 SEK) Ö   OK 

Lägre tillverkningskostnad (< 40 000 SEK) Ö   OK 

    

SKROTNINGS- OCH ÅTERVINNINGSEGENSKAPER   

Återvinningsbar Ö OK OK 

Separerbara komponenter Ö     

Demonterbar Ö   OK 

    

EKOLOGISKA EGENSKAPER   

Använda så miljöanpassade material som möjligt Ö OK OK 

Antal uppfyllda krav 19 26 
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Bilaga 9 Den övre rördelen samt bakre 
diffusordel monterad på transportvagga 


