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Sammanfattning 
WesDyne TRC sysselsätter sig med oförstörande provning av Kärnkraftverk, både i Sverige och 
utomlands. WesDyne TRC tillverkar och konstruerar robotar vilka är kapabla till att utföra den 
typ av inspektion som efterfrågas av kärnkraftverken. 

En av dessa inspektionsrobotar är T-skannern, en smal robot vilket gör den lämpad till att utföra 
inspektionsarbeten i smala spaltutrymmen. Fyra sugkoppsmoduler får manipulatorn att fästa mot 
reaktortanksväggen. Detta genom att skapa undertryck med hjälp av trycksatt vatten. Det 
trycksatta vattnet regleras med hjälp av ventiler. Ventilernas funktionalitet har varit inkonsekvent 
och därmed sänkt sugkoppsmodulens tillförlitlighet. Därför har en konstruktionsstudie för 
sugkoppsmodulen bedrivits med hypotesen om att en förbättrad funktionalitet för ventilpaketen 
kommer leda till en bättre funktionalitet för sugkoppsmodulen. 

Projektet inleddes med en förstudie vilket infattade grundläggande och relevant ventilteori samt 
sökande efter en standardventil som skulle kunna matcha ställda krav från en tidigare utformad 
kravspecifikation. Därefter genererades koncept vilka var allt från helt nya ventilkoncept, till 
endast modifieringar på befintligt ventilpaket. 

En specialtillverkad ventil samt två egna genererade koncept utvärderades både teoretiskt och 
laborativt i jämförelse mot befintligt ventilpaket.  

Utifrån laborativa och teoretiska utvärderingar konstruerades fyra olika förslag till kommande 
Work plans. Varje Work plan innehåll en konceptlösning med förslag till framtida arbete. Med 
hjälp av ett eget konstruerat utvärderingsverktyg värderades varje enskild Work plan genom ett 
konceptvalsmöte som skedde med författaren och insatt personal från WesDyne TRC.  

En Work plan med målet att ett eget genererat koncept ska ersätta befintligt ventilpaket 
värderades högst varför denna Work plan valdes.  Det nya ventilkonceptet är servostyrt varpå det 
aktuerar sig själv med sitt egna arbetstryck. Konceptet har starka fördelar gent emot befintligt 
ventilpaket när det gäller egenskaper som dimensioner, läckage, tillverkning, och tillförlitlighet.  

I och med att endast en funktionsprototyp tillverkats och utvärderats återstår framtida arbete i 
form av utveckling och implementering. 
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Abstract 
WesDyne TRC works with non destructive evaluation of nuclear power plants, both in Sweden 
and abroad. WesDyne TRC designs and manufactures robots which are able to perform the kind 
of inspection requested by the nuclear power plants. 

One of their inspection robots is the T-crawler, a robot with a thin design which makes it fit for 
inspection works in thin gaps. Four suction cup modules attach the robot to the reactor vessel’s 
wall by creating vacuum using pressured water. The waterflow is controlled by valves. The 
functionality of the valves has been inconsequent which has reduced the reliability of the suction 
cup module. That is why a design study of the suction cup module has been made. The project 
has been carried out with the hypothesis that “an improved functionality for the valve will lead 
to a better functionality for the whole suction cup module”. 

The project began with a pre-study comprised basic and relevant theories about valves. With the 
relevant knowledge about valves a search for standard valves matching the specificaion of 
requirements was carried out. Thereafter new concepts were generated ranging from complete 
redesigns to mere modifications on the existing valve. 

A valve specially designed for WesDyne TRC by another company and two concepts generated 
by the author were evaluated both theoretically and practically compared to the existing valve. 

From the practical and the theoretical evaluations, four different suggestions for future Work 
plans were produced. Every Work plan consisted of a concept-solution and a suggestion for 
future Work plan. With the aid of a self made evaluation tool every Work plan was evaluated in 
a seminar between the author and four versed personnel at WesDyne TRC. 

A Work plan where a self designed concept would replace the existing valve was validated 
highest, which is why this Work plan was chosen. The new valve concept is actuating itself with 
its own working pressure. The concept has strong advantages compared to the existing valve 
because of its superiority in dimensions, leakage, manufacturing and reliability. 

Considering the fact that only one function-prototype has been manufactured and evaluated, 
there are still a lot of future work consisting of development and implementation.          
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NOMENKLATUR 
I kapitlet presenteras de variabler och förkortningar som förekommer i projektrapporten. 

Beteckningar 

Symbol Dimension  Beskrivning 

A [ ]   Area 2m

gbalanserinA  [ ]   Balanseringsarea 2m

inloppA  [ ]   Inloppsarea 2m

a [m]   Ellips stora axel 

b [m]   Geometrisk längd 

VC  [-]   Ventilkapacitet 

c [m]   Ellips lilla axel 

D [m]   Medeldiameter 

E [Pa]   Elasticitetsmodul  

F [m]   Kraft 

gbalanserinF  [N]   Balanseringskraft 

undregbalanserinF −  [N]   Balanseringskraft 

övregbalanserinF −  [N]   Balanseringskraft 

inloppF  [N]   Inloppskraft 

g [ ]   gravitationsacceleration 2/ sm

H [m]   Spalthöjd 

h [m]   geometrisk höjd 

VK  [-]   Ventilkapacitet 

L [m]   Spaltlängd 

undrel  [ m ]   Längd 

övrel  [ m ]   Längd 

1p  [bar]   Tryck 

2p  [bar]   Tryck 

ip  [bar]   Tryck 

yp  [bar]   Tryck 

pΔ  [bar]   Tryckskillnad 
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xp  [Pa]   Balanseringstryck i x-led  

yp  [Pa]   Balanseringstryck i y-led  

0pΔ  [bar]   Tryckskillnad 

1pΔ  [bar]   Tryckskillnad 

2pΔ  [bar]   Tryckskillnad  

3pΔ  [bar]   Tryckskillnad 

4pΔ  [bar]   Tryckskillnad 

medpΔ  [bar]   Tryckskillnad 

maxpΔ  [bar]   Tryckskillnad 

minpΔ  [bar]   Tryckskillnad 

psipΔ  [psi]   Tryckskillnad 

VQ  [ sm / ]   Spaltläckage 3

excentriskVQ −  [ sm / ]   Spaltläckage 3

hq  [ hm / ]   Flöde 3

gq  [USgallon/min]  Flöde 

R [m]   Bussningsradie 

r [m]   Borradie  

ir  [m]   Inre radie 

yr  [m]   Yttre radie  

iu  [m]   Inre förskjutning 

yu  [m]   Yttre förskjutning 

v  [ sm / ]   Hastighet 

α  [rad]   Geometrisk vinkel 

γ  [rad]   Inborrningsvinkel 

κ  [dim.lös]   Radieförhållande 

μ  [St]   Dynamisk viskositet 

ρ  [ ]   Densitet 3/ mkg

lρ  [ ]  Densitet 3/ dmkg

rσ  [Pa]   Radiell spänning 

ϕσ  [Pa]   Tangentiell spänning 

υ  [dim.lös]   Poissons tal 
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ξ  [ ]   Motståndskoefficient 2/ sm

Förkortningar 
CAD Computer Aided Design 

PEEK Polyether ether ketone 

POM Polyoxymethylene 

FFF Friformsframställning 

PTFE Polytetraflouroethylene 

QFD Quality Function Deployment 

ppm Parts per million 

LSL Lower specification limit 

USL Upper specification limit 

 

Använda datorverktyg  
Matlab R2009a   Beräkningar   www.mathworks.com  
Microsoft PowerPoint  2002  Illustreringar   www.office.microsoft.com  
Microsoft Word 2002   Dokumentering  www.office.microsoft.com  
Paint 5.1    Illustreringar  
Solid Edge V.20   Modellering, Ritningar www.solidedge.se
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel har syfte att ge läsaren en kort introduktion om examensarbetet. Relevant 
bakgrundsinformation för ämnet presenteras tillsammans med projektets syfte, mål och 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  
På grund av dagens klimatdebatt som mestadels handlar om hur den globala uppvärmningen ska 
stoppas har skapandet av el med hjälp av kärnteknik kommit att bli ett gångbart alternativ igen 
på grund av dess låga utsläpp av koldioxid. I Sverige har regeringen gått med på att upprusta 
Sveriges befintliga kärnkraft samt att slopa lagen om kärnteknisk verksamhet 
[http://www.regeringen.se]. Idag, januari 2010, finns det 436 kärnkraftsreaktorer världen över, 
varav 10 är placerade i Sverige. Globalt sett byggs ytterligare 56 stycken 
[http://www.euronuclear.org]. Som exempel byggs en ny kärnkraftsreaktor i Olkiluoto, Finland 
[http://www.nyteknik.se].  

Sverige har idag tio kärnkraftsreaktorer, där den äldsta kärnkraftsreaktorn Oskarshamn belägen i 
Småland togs i drift 1972. Dock har tekniken kommit att bli ifrågasatt kort efter att Oskarshamn 
togs i drift då problematiken med hanteringen med det radioaktiva avfallet diskuterades varpå en 
folkomröstning om kärnkraften genomfördes och beslutet togs att kärnkraften skulle ”avvecklas 
med förnuft” [http://www.tekniskamuseet.se]. 

I och med riskerna vilka kärnkraften för med sig, vilket ytterst olyckligt fick bevittnas vid 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, ställs höga krav på säkerheten hos kärnkraftverk. Både när 
det gäller kärnkraftsverkets konstruktion och uppbyggnad samtidigt som kraven för kontroll av 
kärnkraftverkets komponenter är i tillräckligt bra skick, speciellt för de komponenter som direkt 
påverkar själva kärnreaktionen samt de komponenter vilka förebygger en eventuell härdsmälta 
[Hagwall 2003].  

WesDyne TRC AB är ett av Westinghouse helägda dotterbolag vilka sysselsätter sig med 
oförstörande provning av kärnkraftverk både i Sverige och utomlands som till exempel Finland, 
Schweiz och Tyskland [Stenman 2009].   

Vid oförstörande provning av reaktortankar som sker inne i reaktortanken måste olika typer av 
robotar och ubåtar användas då strålningsmängden inne i reaktortanken är så pass stor att 
inspektion med hjälp av dykare är uteslutet på grund av de livsförödande konsekvenser som 
radioaktiv strålning medför [Rydström 2009]. Dessa robotar, som WesDyne TRC både 
konstruerar och tillverkar, är olika till utseendet beroende på var i reaktortanken inspektionen 
sker och vilken reaktortank som inspekteras.   

I vissa reaktortankar förekommer smala spaltutrymmen vilket ställer krav på 
inspektionsrobotarnas dimensioner. WesDyne TRC använder sig av en egentillverkad 
manipulator kallad T - skanner som är lämpad för att ta sig ned i smala spalter, ända ner till 50 
mm, i reaktortankar för att sedan leta efter sprickor och defekter med hjälp av ultraljud [Rishel 
2009].  

I Figur 1 nedan visas en reaktortank, sett snett uppifrån, under revision där WesDyne TRC har 
sänkt ner två olika typer av deras testutrustning för att utföra oförstörande provning på 
reaktortanken. Sett i figuren är tre robotar inringade och markerade med A, B och C. Ring A och 
B ringar in två stycken T-skannrar. I ring C ses Goldfish nozzle, en annan typ av robot vilken 
WesDyne använder sig av [https://www.wesdyne.com/]. 
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Figur 1. En reaktortank under revision. I cirkel A och B ses Mr. T och i cirkel C ses Goldfish nozzle. 
(https://www.wesdyne.com/ 2007) 

T-skannern, även kallad manipulatorn, sänks ned i reaktortanken intill reaktortankens inre 
väggar. Manipulatorn använder sig av fyra stycken sugkoppsmoduler, dels för att få fäste på 
reaktortankens insida samt för att ha möjlighet att förflytta sig. Två sugkoppsmoduler får 
manipulatorn att förflytta sig horisontellt och två stycken vertikalt. Därmed kan manipulatorn 
hitta sprickor och defekter i hela reaktortanken. Samtidigt manövreras T-skannern från en mer 
human miljö relaterat till den radioaktiva miljö 30 meter ner i reaktortanken. [Sandberg 2009]   

 

Figur 2. En T-scanner, Mrs. T. (https://www.wesdyne.com/ 2007) 

Själva sugkoppsmodulen sätter sig fast på reaktortanksväggen genom att sätta en 
sugkoppsliknande platta mot reaktortanksväggen, sugkoppen skapar sedan undertryck med hjälp 
av ett trycksatt vattenflöde varpå sugkoppsmodulen sitter fast mot reaktortanksväggen på grund 
av omgivande vattentryck. [Sandberg 2009] 
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För att sedan kunna styra sugkoppsmodulens på och av läge har varje sugkoppsmodul försetts 
med ventiler vilka reglerar vattenflödet i sugkoppsmodulen. 

Sugkoppsmodulen är en konstruktion med rörliga delar samtidigt som konstruktionens geometri 
är optimerad med avseende på samtliga kanaler som gör sugkoppsmodulens funktion möjlig. 
Många komponenter i modulen måste tillverkas och monteras med precision för att 
sugkoppsmodulen skall fungera så bra som möjligt. Sugkoppsmodulernas funktionalitet och 
tillförlitlighet påverkar därmed direkt T-skannerns funktionalitet och kan därmed vara helt 
avgörande för ett inspektionsarbetes effektivitet. Att studera sugkoppsmodulens befintliga 
konstruktion är därför av stortintresse.  

Därför vill WesDyne TRC utreda om hur sugkoppsmodulens konstruktion kan förbättras.      

1.2 Problemformulering 
Sugkoppsmodulerna är i dagsläget dyra att tillverka. WesDyne TRC känner för tillfället endast 
till en tillverkare som är kapabel till att tillverka chassiet till sugkoppsmodulen. 
Sugkoppsmodulens ventilpaket ställer i dagsläget höga krav på toleranser och passningar till en 
så pass hög nivå att vissa komponenter måste slipas in mot varandra. Samtidigt måste andra 
komponenter specialbeställas. Detta medför att varje sugkoppsmodul som tillverkas blir unik 
vilket betyder att eventuell implementering av reservdelar är näst intill omöjligt. I dagsläget finns 
bara ett företag som gör dessa ventilpaket åt WesDyne TRC. 

Samtidigt spelar sugkoppsmodulens funktion en avgörande roll för hela manipulatorns 
funktionalitet. Vid tidigare inspektioner har sugkoppsmodulerna haft en inkonsekvent 
funktionalitet vilket medverkat till att regleringen av sugkoppsmodulens bildande av undertryck 
inte fungerat optimalt.  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att ge WesDyne TRC svar på hur sugkoppsmodulen skulle kunna 
effektiviseras genom en mer pålitlig funktionalitet. 

1.4 Avgränsning 
Efter intervjuer med konstruktörer på WesDyne TRC angående sugkoppsmodulen och dess 
problematik nåddes slutsatsen att en effektivisering av ventilpaketen ha störst potential till att 
förbättra tidigare ställda problem.  

Projektet kommer därav avgränsa sig genom att arbeta efter hypotesen att ett bättre fungerande 
ventilpaket är direkt avgörande för en mer tillförlitlig sugkoppsmodul. Detta eftersom denna 
studie anses från konstruktörer hos WesDyne vara en viktig studie med hög potential.  

Även en viss innovativ studie för hur ventilerna kan styras kommer utföras. Detta på grund av att 
olika ventilpaket styrs på olika sätt. Vid sökandet av standardkomponenter för ventiler måste till 
även hänsyn f dess styrning iakttas för att ventilen skall vara möjlig att tillämpa konstruktionen. 
På grund av att Jetventilen och Masterventilen styrs på olika sätt begränsar sig projektet till 
första hand till att ersätta Masterventilen. 
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1.5 Metod 
Projektet kommer utföras i samråd med konstruktörer på WesDyne TRC. Projektet inleds med 
att utforma en projektplan, vilken presenteras i kapitel 3.2 ”Projektplan”, som projektet 
genomförs utefter. Relevant information om ventiler kommer erhållas via litteratur och Internet 
samt kompletterande information erhålls av insatt personal på WesDyne TRC.    

1.6 Kravspecifikation – Ventilpaket 
Nedan följer olika krav för ett ventilpaket till sugkoppsmodulen. 

Materialkrav: 
Ventilen får endast bestå av material som är tillåtna enligt restriktioner från kärnkraftverken. 
Dessa material finns listade i bilaga A – Tillåtna Material. WesDyne TRC tillhandahåller ett 
Excel-dokument med mer specifika data för de rostfria stålen och aluminiumen. 

Internt läckage: 
På grund av liten eller begränsad tillgång på högtrycksvatten som manipulatorn kan erhålla finns 
krav på att dessa inte får läcka för mycket.  

Maximalt tillåtet internt vattenläckage per sugkoppsmodul är satt till 100 g/min. 

Flöde och Tryckfall, Kv-värde: 
Ventilen måste ha ett -värde på minst 0,2 VK

Påfrestningar: 
Ventilpaketen ska klara av ett vattentryck på 120 bar. (Trycket som manipulatorns 
högtryckspump maximalt kan åstadkomma) 

Dimensioner: 
Ventilpaketen får inte påverka sugkoppmodulens tjocklek så att denna överstiger dagens tjocklek 
på 35 mm. 

Önskemål:  
• Vidare finns önskemål om att hitta en tunnare sugkoppsmodul. 

• De enskilda komponenterna i ventilpaketen ska inte ha ett behov av att sambearbetas. Ett 
behov som nuvarande lösning har. 

• Ventilpaketen skall vara lättstyrda. Tryckluft finns att tillgång med ett uppskattat arbetstryck 
på 6 bar. 

 

  18



2 REFERENSRAM 
Detta kapitel redogör mer ingående för sugkoppsmodulens funktion. Den teori som enligt 
författaren tycks vara relevant för examensarbetet presenteras mer ingående. Ventiltyper och 
ventilstyrningar redovisas i detta kapitel.    

En ventil har som syfte att påverka ett flöde av ett medium i tillstånd som antingen är flytande 
eller gas. Därför finns det idag en uppsjö av olika ventiler med olika funktion. Vissa ventiler har 
som funktion att reglera volymflödet, andra reglerar trycket medans andra ventilsorter har som 
syfte att se till att se till att flödet endast går i en direktion [Palmertz 1993]. 

2.1 Sugkoppsmodulens funktion 
2.1.1 Sugkoppsmodulens funktioner 
Den befintliga konstruktionen av sugkoppen skapar undertryck genom att spruta högt trycksatt 
vatten i en så kallad ejektorventil. Genom två samverkande ventiler, Masterventil och Jetventil, 
styrs följande funktioner: 

• Sugkoppens framdrivning, för att får sugkoppsmodulen att fästa mot reaktortankens vägg. 

• Sugkoppens bildande av vakuum. 

Masterventilen styrs med hjälp av tryckluft och en returfjäder, returfjädern får ventilen att återgå 
till ursprungligt läge. Vilket i detta fall är stängt läge, Masterventilen klassas därför som 
”normalt stängd”.  

Jetventilen styrs analogt med undertrycket som skapas vid ejektorventilen. En returfjäder för 
jetventilen tillbaka till sitt ursprungliga, öppna läge, denna ventil klassas som ”normalt öppen”.  

För att styra sugkoppsmodulens funktioner kan ventilpaketen befinna sig i tre olika lägen; Läge 
1, 2 och 3 

Läge 1 – Jetventil öppen och Masterventil stängd: Är det läge som sugkoppsmodulens ventiler 
befinner sig vid inaktivt läge. Masterventilen är då stängd och Jetventilen öppen. Detta är deras 
naturliga lägen. På grund av Masterventilens stängda läge passerar inget vatten genom 
sugkoppsmodulen, vattnet leds därför till manipulatorns övriga vattenberoende funktioner, som 
till exempel till en annan sugkoppsmodul. 

Läge 2 – Jetventil öppen och Masterventil öppen: Då sugkoppsmodulen skall fästas på 
reaktortankens insida öppnas Masterventilen med hjälp av tryckluft. Det trycksatta vattnet 
kommer därmed att ledas in, först via Masterventilen och sen in dels genom ejektorventilen 
vilket ger upphov till vakuumbildning och dels genom jetventilen där vattnet leds ut genom ett 
Jetmunstycke. Jetmunstycket är riktat så att en resulterande kraft kommer att vilja föra 
sugkoppsmodulen in mot reaktortanksväggen. Samtidigt eftersträvar ejektorventilen att skapa 
undertryck mellan sugkoppsskålen och reaktortanken allteftersom kontakten dem emellan ökar.  

Läge 3 – Jetventil stängd och Masterventil öppen: När ejektorventilen skapat tillräckligt lågt 
undertryck vid sugkoppsskålen kommer undertrycket vilja stänga Jetventilen. Då Jetventilen är 
stängd upphör vattenflödet till jetstrålen och därmed flödar mer vatten till ejektorventilen. 
Ejektorventilens effekt ökar vilket leder till att sugkoppsmodulen sitter fast mot 
reaktortanksväggen med maximal kraft så pass länge som högt trycksatt vatten får passera 
genom ejektorventilen. 
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Genom att sänka lufttrycket till Masterventilen kommer dess returfjäder att stänga 
Masterventilen. Vattenflödet i sugkoppsmodulen upphör varpå undertrycket minskar successivt 
och ventilerna återgår till Läge 1, inaktivt läge.  

2.1.2 Ventilpaketens uppbyggnad 
Ventilernas funktion i sugkoppsmodulen är, som tidigare nämnt, att endast med hjälp av lufttryck 
kunna reglera sugkoppsmodulens funktion. 

Ventilerna består av ett antal komponenter, dels standardkomponenter, men mestadels 
specialtillverkade komponenter som avgränsas i sugkoppsmodulen till att tillhöra ventilpaketen. 
Nedan redogörs för vilka komponenter som ingår i sugkoppsmodulens ventilpaket. En 
principskiss för ventilpaketen ses i Figur 3.  

• Ventilcylinder: Denna komponent skiljer sig mellan Master- och Jetventilen på grund av 
ventilerna styrs på olika sätt. Masterventilen styrs med tryckluft och en returfjäder medans 
Jetventilen styrs med vakuumtryck och en returfjäder. Ventilcylindern är perforerad hos 
Jetventilen medans den är försluten hos Masterventilen. Det är i ventilcylindern som 
ventilkolven translaterar i. 

• Ventilkolv: Skillnaden mellan Masterventilens och Jetventilens ventilkolv är positioneringen 
av urfasningen, se pil 2 i Figur 3, på kolvstången. Urfasningen på kolvstängerna får 
ventilerna att inta öppet läge, då urfasningen är i samma axiella läge som ventilbussningens 
hål, se pil 1 i Figur 3, vilket är där vattnet strömmar genom. 

• Returfjäder: Båda ventilpaketen är försedda med returfjädrar. Dessa fjädrar får 
ventilkolvarna att återgå till Läge 1, det tillstånd då lufttrycket är frånslaget i Masterventilen 
och därmed ingen vakuumbildning i Jetventilen.  

•  Ventilbussning: Är likadan för båda ventiltyperna. Det är genom ventilbussningen som 
ventilkolven translaterar. 

 

 

Figur 3. Principskiss för ventilpaketens uppbyggnad för sugkoppsmodulen. 

2.2 Ventilkoefficienter 
Då en ventil kopplas in till ett system uppstår ett tryckfall över ventilen. Trycket vid 
ventilinloppet kommer att vara större än vad trycket vid ventilutloppet är. Tryckfallet över en 
ventil kan beskrivas enligt: 
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vp
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2

⋅⋅=Δ ρξ       (1) 

där är tryckfallet över ventilen, pΔ ξ  motståndskoefficient, ρ mediets densitet v vätskans 
flödeshastighet och g gravitationsaccelerationen.  

En ventils flödeskapacitet anges genom dess -värde. Detta värde definieras som den mängd 
vatten mätt i kubikmeter per timme, , som kan passera ventilen vid ett tryckfall på 1 bar. 
Ventilers -värden kan beräknas enligt:  

VK
hm /3

VK

p
q

K lh
V Δ

⋅
=

ρ
      (2) 

där  är mediets flöde mätt i , hq hm /3 pΔ är tryckfallet, mätt i bar ( ), över ventilen och 2/ cmkp

lρ motsvarar mediets densitet mätt . 3dm/kg

En ventils -värde används ibland hos amerikanska företag, främst inom processindustrin och 
definieras som:  

VC

psi

g
V p

q
C

Δ
=       (3) 

där  är flödet mätt i USgall/min och tryckskillnaden gq psipΔ anges med enheten psi, pound per 
kvadrattum. 

Förhållandet mellan  och  är: VK VC

VV KC ⋅= 17,1  .     (4) 

 [Palmertz 1993] 

2.2.1  Kv-värdets betydelse för ventilpaketet 
Kapacitetsvärdet, , för en ventil nämnt i tidigare kapitel beror på tre följande variabler: VK

• mediets densitet 

• tryckfall över ventilen 

• flödet 

Trycket för vattnet som passerar systemet mellan högtryckspumpen och sugkoppsmodulen, vid 
öppen Masterventil, kommer utsättas för fem noterbara tryckfall. Dessa är: 

• Tryckfallet i slangen mellan högtryckspumpen och sugkoppsmodulen, 0pΔ . 

• Tryckfallet över Masterventilen, 1pΔ . 

• Tryckfallet över Jetventilen, 2pΔ . 

• Tryckfallet över Jetmunstycket, 3pΔ . 

• Tryckfallet över Ejektorn, 4pΔ . 

Dessa tryckfall, och hur de är kopplade till varandra är schemalagt i Figur 4. 
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Figur 4. Tryckfallschema över sugkoppsmodulen. 

För att sugkoppsmodulen skall generera så pass bra effekt som möjligt vill man ha tryckfallen 
över slangen, Masterventilen och Jetventilen så låga som möjligt. Samtidigt vill man att 
tryckfallen över Jetmunstycket och Ejektorventilen så pass höga som möjligt. Ju större tryckfall 
som uppkommer över dessa komponenter desto större effekt kommer de alstra.  

Specifika uppgifter om tryckfall över vissa specifika komponenter i moduler finns inte i 
dagsläget.  

Därför, vilket ekvation 2 påvisar kommer ett högre -värde för en ventil generera ett lägre 
tryckfall vid ett visst flöde vilket önskas. 

VK

2.3 Ventiltyper 
Ventilerna vilka sugkoppsmodulen använder sig av är av sådan karaktär att de reglerar 
volymflödet binärt, antingen är de öppna eller så är de stängda. Studier kommer utföras närmare 
på ventiler med binär volymreglering. Nedan redogörs för vilka typer av ventillösningar som 
används för olika sorters applikationer. 

2.3.1 Kägelventiler 
En 2-vägs kägelventil, kägelventil med endast ett inlopp och ett utlopp, är en av de vanligaste 
styrventiler. Det finns dels enkelsätiga ventiler samt dubbelsätiga ventiler. En enkelsätig ventil 
har som fördel att den är tät, läckage på maximalt 0,05 % av ventilens maxflöde, men är på 
grund av stort tryckfall över ventilen svår att manövrera. Den dubbelsätiga ventilen är försedd 
med en dubbel uppsättning av ventilkäglor vilka balanserar ut tryckfallet. Som konsekvens till 
detta medför denna ventilkonstruktion ett större läckage, normalt 0,5 % av volymflödet 
[Palmertz 1993].  

2.3.2 Kolvslidsventiler 
Kolvslidsventilen består av en inre och en yttre cylinder vilka är koncentriska till varandra. Den 
yttre cylindern är normalt fäst vid ventilhuset medans den inre är försluten till ställdonet, 
spindeln. Då båda cylindrarna är försedda med hål där man med hjälp av den inre cylinderns 
position kan reglera flödet genom att dess axiella position relaterat till den yttre cylindern. Denna 
ventiltyp är balanserad och endast friktionen, mestadels orsakat av tätningar ger upphov till 
motståndskraften vid manövrering av cylindern [Palmertz 1993].   
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2.3.3 Vridspjällsventiler 
Fjärilventiler har en enkel konstruktion då ventilen är försedd med ett vridbart spjäll. Spjället är 
utformat som en skiva med en diameter något mindre än ventilrörets. Den enkla konstruktionen 
gör att ventilen har ett högt läckage, från 0,5 till 2 %. Vridmomentet för att justera ventilen 
kommer dessutom att variera i förhållande till skivans öppningsvinkel. Med modifierade 
utformningar av skivans form går momentkurvan för reglering av ventilen att optimeras 
[Palmertz 1993].  

2.3.4 Vridslid - och planslidventiler 
Planslidventilen är en platta som med hjälp av en fjäder ligger an mot ett plant säte. Med en 
vridning på antingen 90° eller 180° kan man öppna respektive stänga ventilen. Vridslidventilen 
ligger an mot ventilhusets insida. Genom att vrida segmentet öppnar man flödesvägarna. 
Fördelen med vrid- och planslidventiler är att de är billiga och endast kräver enkel konstruktion 
Nackdelen är att de ger upphov till stort läckage vid stängt läge [Palmertz 1993].  

2.3.5 Kilslidventiler, kikventiler och kulventiler 
Dessa ventiler regleras vanligen med roterande rörelse varpå i stängt läge de är helt tätade 
[Palmertz 1993].  

2.4 Standardkomponenter 
Nedan sammanställs de standardkomponenter som finns på marknaden i dagsläget vilka skulle 
kunna vara ett alternativ till befintlig ventilkonstruktion. Vidare presenteras olika typer av 
ventiler där det redogörs för deras fördelar respektive nackdelar.  

2.4.1  Kulventilen 
Kulventilen som presenterades i ett tidigare kapitel är av högt intresse. Tillverkare som Swagelok 
och Autoclave erbjuder kulventiler via sitt standardutbud.  

Kulventilens kan ha en tunn konstruktion samtidigt som den har ett lågt läckage, klara av höga 
tryck och samtidigt ha ett högt -värde. Både Swagelok och Autoclave hävdar att deras 
kulventiler har ett läckage vilket understiger maximalt tillåtet läckage enligt kravspecifikationen 
för det här arbetet [Swagelok 2009], [Hanson 2009].   

VK

 

Figur 5. Principskiss för en kulventil från Swagelok. [Swagelok 2009] 

Ett återstående problem för kulventilen är styrningen. En kulventil öppnas, respektive stängs 
med hjälp av att applicera ett vridande moment på axeln som kulan sitter på. Detta moment kan 
komma att bli relativt stort på grund av friktionen som uppkommer mellan tätningar och 
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tätningskulan på grund av det pålagda arbetstrycket från vattnet, vilket uppgår till 80 bar. För att 
implementera en eventuell kulventil måste en ventilstyrning som klarar av att aktuera kulventilen 
att konstrueras. De aktueringsmotorer som Swagelok erbjuder tillsammans med deras kulventiler 
har minsta dimension på 70 mm [Swagelok 2009].   

2.4.2  Magnetstyrda sätesventiler 
Magnetstyrda sätesventiler består av en sätes, eller kägelventil, som styrs med hjälp av en 
elektromagnet. Denna typ av ventiler kallas även för solenoidventiler. Med tidigare ställda krav 
på dimensioner har i dagsläget inga solenoidventiler vilka klarar av höga tryck samtidigt som de 
har ett tillräckligt högt  -värde hittats. Detta på grund av att högre tryck ställer högre krav på 
den aktueringskraft magnetdosan måste öppna och stänga ventilen med. Detta medför i sig att 
den elektriska magneten måste öka i storlek. En del magnetstyrda ventiler vilka är 
dimensionerade för höga tryck är försedda med servokonstruktion för att underlätta stängning av 
ventilen. Denna servokonstruktion är en annan bidragande faktor till större dimensioner. 
Exempel på företag som tillverkar dessa ventiler är; Burkert, Alcon, Asco och Axel-Larsson. 
Figur 6

VK

 illustrerar en magnetventil tillverkad av Burkert.  

 

Figur 6. En magnetventil från Burkert. [Burkert 2010] 

För en implementering av en magnetventil skall vara möjlig måste dess dimensioner minskas. Så 
att tjockleken för magnetventilen understiger 35 mm. Som exempel har Burkert en solenoidventil 
som klarar av tillräckligt högt tryck men med en tjocklek på 50 mm[Burkert 2010]. 

2.4.3 Pneumatiskt styrda sätesventiler  
Pneumatiskt styrda magnetventiler fungerar i princip på samma sätt som för magnetstyrda 
sätesventiler till skillnad från att ventilen aktueras med hjälp av pneumatik. I dagsläget tillverkar 
Swagelok en pneumatiskt styrd sätesventil som klarar av tillräckligt högt arbetstryck kombinerat 
med ett tillräckligt högt  -värde. Dock har pneumatiskt styrda sätesventiler problem med att 
hålla tillräckligt små dimensioner i och med att aktueringskraften stiger med den pneumatiska 
kolvens dimensioner [Swagelok 2010].  

VK
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Figur 7. Swageloks pneumatiskt styrda sätesventil. [Swagelok 2010] 

För att möjliggöra en implementering för denna typ av ventil måste problematiken med 
dimensionerna lösas vars tjocklek för ventil som ses i Figur 7 ovan är på 54 mm [Swagelok 
2010]. 

2.4.4 Axiella nålventiler 
Coax tillverkar axiella nålventiler. Med hjälp av en nål styrd av pneumatik regleras flödet i axiell 
riktning. Denna typ av konstruktion tillåter väldigt höga flöden samtidigt som de klarar av 
tillräckligt högt tryck. Eftersom ventilen tätar i axiell riktning balanseras den därför ut. Dock har 
denna typ av ventiler, som Coax tillverkar inte tillräckligt små dimensioner, vilka idag är på 58 
mm. Figur 8 illustrerar en nålventil tillverkad av Coax.[Coax 2009] 

 

Figur 8. En axiell nålventil. [Coax 2009] 

2.4.5 Axiella sätesventiler 
Axiella sätesventiler fungerar på ungefär samma sätt som axiella nålventiler i och med att de 
tätar i axiell riktning. Skillnaden är att dessa ventiler som också Coax tillverkar styrs med hjälp 
av elektromagnetism. Detta gör att själva tätningslösningen löses med hjälp av att 
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genomloppsröret translaterar, med hjälp av elektromagnetism, och befinner sig i öppet respektive 
stängt läge beroendes på genomloppsrörets axiella position. Figur 9 visar en axiell sätesventil 
från Coax, till vänster, och dess genomskärning, till höger. 

 

Figur 9. Axiell sätesventil, till vänster, och dess konstruktion i genomskärning, till höger [Coax 2009]. 

Axiella sätesventiler har samma problem som de andra magnetstyrda ventilerna; att inneha 
tillräckligt små dimensioner, dessa tillverkas som minst på 50 mm i dagsläget. Detta är ett 
problem som enligt återförsäljare för Coax produkter är svårt att lösa. [Coax 2009] 

2.5 Grundläggande strömningsmekanik 
Figur 10 illustrerar en cirkulär spalt med spaltlängden, L, medeldiametern för spalten, D, och 
spaltbredden, H.  

 

Figur 10. Cirkulärt spaltflöde för en kolv i en cylinder. 

Då trycket höger om spalten skiljer sig från trycket till vänster det vill säga  kommer ett 
flöde bildas i spalten. Detta flöde,  är, då 

21 pp ≠

vQ HD >>  samtidigt som cylindern inte rör sig i 
förhållande till kolven, µ är mediets dynamiska viskositet är 

( )
L

ppDHQv ⋅⋅
−⋅⋅⋅

=
μ

π
12

21
3

.     (5) 

Flödet  gäller endast för när kolven förhåller sig koncentriskt till omgivande cylinder. För fall 
då kolven infinner sig till motsatsen, det vill säga i excentriskt läge uppgår flödet till  

vQ
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vexcentriskv QQ ⋅=− 5,2 .     (6) 

[Isaksson 1993] 

2.6 Probabilistisk toleranssättning  
2.6.1 Normalfördelning 
”Normalfördelningen är inom matematiken (speciellt sannolikhetsteori och statistik) en viktig 
fördelning. En normalfördelad variabel antar ofta värden som ligger nära medelvärdet och 
mycket sällan värden som har stor avvikelse”. [http://sv.wikipedia.org].  

Variationen kan beskrivas matematiskt och används som verktyg för att beskriva variationen för 
olika variabler som tillexempel att beskriva en populations kroppsmått [www.ne.se]. Denna 
fördelning beskrivs i Figur 11 nedan.  

Vid tillverkning av ett stort antal komponenter med en viss angiven tolerans erhålls dimensioner 
enligt en normalfördelning med ett medelvärde till angivet mått [Instutionen för 
Maskinkonstruktion KTH 2005].  

2.6.2 Six- Sigma 
Six-Sigma är en kvalitetsfilosofi för företag, både inom tillverkningssektorn och servicesektorn. 
Filosofin går ut på att utfallet från en process anses vara normalfördelad. Om processen skall 
utgå efter Six-sigma filosofin skall processen vara utformad så att gränsen för defekta utfall 
befinner sig sex standardavvikelser från normalvärdet [Tennant 2001].  

Ponera att en axel skall tillverkas med dimensionen 10 mm varpå toleransen för 
tillverkningsprocessen är ± 0,1 mm. Med en kvalitetsgaranti av Six-sigma resulterar i att 
sannolikheten för att en tillverkad axel kommer erhålla en diameter som inte har en diameter 
mellan intervallet 9,9 till 10,1 mm kommer vara 0,00034%, alltså 3,4 ppm. 

I Figur 11 sett, motsvarar för tidigare nämnt exempel väntevärdet, µ, vara axelns diameter 10 
mm. Övre gräns, USL kommer motsvara övre specificerad gräns 10,1 och LSL, nedre 
specificerad gräns 9,9. Detta intervall motsvarar därav 99,99966% av utfallen.  

 

Figur 11. En normalfördelningskurva. [http://upload.wikimedia.org/]  

Genom att öka denna sannolikhet från 3,4 ppm till exempelvis 5% kan man ange en högre 
toleransgrad vilket ställer mindre krav på tillverkningsmetoden[Instutionen för 
Maskinkonstruktion KTH 2005].  
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2.7 Spänningar och deformationer på grund av tryckskillnad 
för en rotationssymmetrisk cylinder 

Figur 12 visar en rotationssymmetrisk kropp med inre radie, , yttre radie , som utsätts för ett 
yttre tryck, , samt ett inre tryck, .  
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Figur 12. En rotationssymmetrisk kropp vilken utsätts för tryck. 

Då temperaturen anses vara konstant blir spänningar samt förskjutningar för kroppen blir enligt:  
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r=κ ,      (10) 

υ  är Poissons tal för aktuellt material, och E materialets E-modul.  Spänningarna rσ  och σσ är 
spänningar i radiellt respektive tangentiell riktning [Olsson 2006] . 
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3 PROJEKTMODELL 
I kapitlet redogörs för hur projektet har angripits och hur det genomförts genom att presentera 
projektets planering. För att göra en planering krävs kunskap om vilka arbetsområden som finns 
för utveckling av sugkoppsmodulen vilka presenteras närmare i aktuellt kapitel.  

3.1 Identifiering av studieområden 
Att förbättra sugkoppsmodulens funktion och tillförlitlighet kan angripas på en rad olika plan. 
Därför redogörs för fyra olika arbetsområden vilka alla har som syfte att förbättra 
sugkoppsmodulen.  

• Konstruktions och tillverkningsstudie: I denna typ av studie skulle sugkoppsmodulens 
konstruktion och tillverkning studeras. Finns till exempel möjligheter till att ändra 
sugkoppsmodulens befintliga geometri eller konstruktion för att på så sätt eliminera serier av 
toleranser? Går konstruktionen att ändra så att sugkoppsmodulen blir enklare att tillverka? 
Finns möjligheten att skapa någon form av användnings och tillverkningsmanual för att på ett 
systematiskt sätt kunna få sugkoppsmodulen att fungera bättre? 

• Ventilstudie: Befintlig sugkoppsmodul är idag försedd med två ventilpaket patenterade av 
WesDyne TRC. Denna egen komponerade konstruktionslösning är en stor anledning till 
varför sugkoppsmodulen är så pass svår att tillverka. Att göra en vidare undersökning för hur 
dagens utbud på ventiler ser ut är av högt intresse för företaget. Detta eftersom ett utbyte av 
befintligt ventilpaket till en eventuell standardkomponent kommer ge bättre garantier för 
sugkoppsmodulens funktionalitet. 

• Tribologistudie: Sugkoppsmodulen innehåller flera rörliga delar. Detta på grund av de två 
ventilpaketen vilka är implementerade i sugkoppsmodulen. Endast kortare studier för valet 
av ventilkomponenternas material och ytbeläggning har utförts. Därav finns behovet av att 
optimera materialvalen samt ytbeläggningarna till ventilpaketens delar. Även studier för 
olika smörjningsmekanismer som tillexempel hur implementering av smörjkanaler med hjälp 
av arbetsmediet vatten alternativt tryckluft anses vara värdefulla att utföra.  

• Allmän innovativ studie: Denna studie ses som en mer översiktlig studie som ifrågasätter 
sugkoppsmodulens funktioner. Här skulle studier för huruvida byte av befintlig teknik 
genomföras, till exempel på vilket sätt sugkoppsmodulen sätter sig fast på reaktortankens 
insida. Även studier för hur olika funktioner i sugkoppsmodulen kan ersättas med alternativ 
teknik skulle kunna ingå i denna studie. 

3.2 Projektplan 
Projektet startar med att dels avgränsa ventilpaketens komponenter samtidigt som en 
kravspecifikation formleras för att definiera, samt klargöra för vilka attributer som är av hög 
betydelse för ventilpaketen.  

Efter att ha formulerat en kravspecifikation utförs en studie över sugkoppsmodulens 
funktionalitet varpå studier för dagens utbud av ventiler görs. Dessa ventiler är presenterade i 
kapitel 2.4 – Standardkomponenter. Med en omfattande undersökning av olika standardventiler 
som grund undersöks även styrningsalternativ till de standardventiler som anses vara tänkbara 
ersättare till befintlig konstruktion. Även styrningsalternativ till befintlig konstruktion kommer 
att undersökas. Figur 13 illustrerar projektplanens förstudie. 
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Figur 13. Beskrivning av projektplanens förstudie. 

Efter förstudien kommer ett antal koncept genereras vartefter vissa av dem, de mest realistiskt 
brukbara sedan realiseras antingen genom att beställa hem dem, exempelvis 
standardkomponenter, alternativt tillverka funktionsprototyper. Dessa kommer sedan utvärderas 
gent emot befintligt koncept. Detta med hjälp av utvecklingsverktyg, liknande QFD, samt 
jämförelse gent emot kravspecifikationen, som presenteras mer specifikt i kapitel 1.6. Figur 14 
illustrerar projektplanen efter förstudiefasen. 

 

Figur 14. Projektplan efter förstudiefasen. 

Preliminärt omfattar ovan nämnda steg projektets omfattning vilket motsvarar ”Work plan 1”. Ut 
från Work plan 1, kommer ”Deliverables” vilka kommer att vara: 

• Valt ventilkoncept 

• Dokumentation för förstudie, konceptförslag med utvärderingar. 

• Förslag till fortsatt arbete i form av presentation av en ”Work plan 2”.    

Då risken finns för att till exempel en standardventil vilken uppfyller kraven ställda från 
kravspecifikationen hittas tidigare än planerat alternativt att det klargörs på tidigt stadium att 
befintlig ventilkonstruktion förefaller vara den bäst lämpade kommer projektet ge sig in i nästa 
arbetsplan, Work plan 2. Därför föreslås fortsatta ”Work plans” enligt Figur 15. 
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Figur 15. Förslag till framtida Work plans. 

3.3 Ventilstudie 
Ventilstudien utförs i tre olika faser; grundläggande ventilteori, kartläggning av 
standardkomponenter och sökande efter specialtillverkare.  

• Grundläggande ventilteori: Allmän teori för ventiler studeras. Olika typer av 
ventilkonstruktioner studeras och även olika typer av ventilstyrning studeras på generell nivå.  

• Kartläggning av standardkomponenter: Efter en utförd studie av grunderna för ventiler utförs 
en mer detaljerad sökning för olika varianter av ventiler. Ventiler som hittas på marknaden 
kommer utvärderas; först på generell nivå sen på en mer detaljerad nivå där ventilens 
duglighet att uppfylla kraven enligt kravspecifikationen utreds. Har ventilen till exempel allt 
för stora dimensioner anses ventilen inte vara intressant att använda. 

• Sökande efter specialtillverkare: Sökning kommer även göras för huruvida tillverkare skulle 
kunna specialtillverka ventiler vilka uppfyller kraven enligt kravspecifikationen. En mer 
detaljerad ventilförfrågan utförs, se Bilaga B – Förfrågan om nytt ventilpaket, där 
kravspecifikationen presenteras samt en kort beskrivning av vad WesDyne TRC efterfrågar 
för typ av ventil genom att presentera en skiss och beskrivning av befintligt ventilkoncept.  

3.4 Konceptgenerering 
Koncept genereras då inga standardkomponenter inom viss rimlighet kan matcha de krav från 
kravspecifikationen. Koncepten kan vara allt från helt nya ventiler, till koncept som förbättrar 
funktioner med bristande kvalitet för befintlig ventilkonstruktion.   
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4 KONCEPTGENERERING OCH 
SPECIALTILLVERKADE VENTILER  
Detta kapitel presenterar de koncept som har genererats vilka tros skulle kunna lösa 
problematiken med ventilpaketen på den befintliga sugkoppsmodulen. Koncepten som 
presenteras bedöms kunna fungera i praktiken. Mer konkreta beräkningar på koncepten 
presenteras i ett senare kapitel. 

De standardventiler vilka presenteras i kapitel 2.4 – Standardventiler. kan inte enskilt matcha de 
krav som tidigare ställts i kravspecifikationen alternativt att en rimlig ventilstyrning inte funnits 
till de ventiler som uppnått kraven från kravspecifikationen. Därför har specialtillverkade 
ventiler och nya koncept genererats.  

4.1 Specialtillverkade ventiler 
Företag som specialtillverkar ventiler vilka har potential till att tillfredställa kravspecifikationen 
har hittats. Dessa presenteras nedan. 

4.1.1 GSR Ventiltechniks ventilkoncept “Rapid Reaction Valve” 
Tyska GSR Ventiltechnik tillverkar en unik typ av magnetventiler. En dank får ventilen att täta då 
den trycks mot genomströmningshålet på grund av vattentrycket. När elektromagneten aktiveras 
flyttas ståldanken åt sidan på grund av det elektromagnetiska fält som bildas varpå vatten kan 
strömma igenom, se längst till höger i Figur 16 [GSR Ventiltechnik 2009].   

 

Figur 16. En axiell kulventil [GSR Ventiltechnik 2009].  

På grund av att ventilen tätar axiellt fås en kompakt konstruktion. GSR Ventiltechnik 
specialtillverkar dessa axiella kulventiler utifrån kundens önskemål. Kontakt via återförsäljare 
till ovanstående ventiler har tagits men dock erhölls inget svar från företaget huruvida deras 
ventiler skulle kunna matcha kraven från kravspecifikationen. 

4.1.2 Adimek AB Koncept 1 
Adimek AB är ett företag vilka påstår sig kunna tillverka en ventil som uppfyller 
kravspecifikationen. Ventilens konstruktion påminner mycket om befintlig ventilkonstruktion då 
även denna är av typen slidventil. Dock är dess geometri annorlunda jämfört mot befintlig ventil. 
En principskiss för konceptet visas i Figur 17. 
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Figur 17. Principskiss för Adimek AB:s förslag för nytt ventilkoncept. Längst till vänster ses ett lock, sen en kolv 
och till höger ventilhus med inlopp. 

 

 

Figur 18. Specialtillverkad ventil från Adimek AB. Komponenter från vänster: Ventilhus, kolv, lock. 

4.1.3 Adimek AB Koncept 2 
Då Adimek AB:s första koncept inte fungerade på grund av att ventilen inte klarade av de 
påfrestningar vilka vid ett tidigare skede var specificerade i kravspecifikationen konstruerades ett 
nytt koncept, kallat Adimek Koncept 2. Koncept 2 har en konstruktion vilken är i princip 
identisk till Koncept 1. Skillnaden koncepten emellan är tätningslösningen mellan inlopp och 
kolvstångsplatta. Istället för att täta av med en O-ring, vilket koncept 1 gör, används en 
tätningsplatta. Figur 19 visar skillnaden mellan Adimek AB:s ventiler koncept 1 och koncept 2. 
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Figur 19. I koncept 2, ventilkolv till höger, tätas inloppet av med en tätningsplatta istället för en O-ring ventilkolv 
för koncept 1 har, se bild till vänster. 

4.2 Befintligt ventilpaket med membrancylinder 
I befintlig ventilkonstruktion ställs krav på fint spel mellan ventilkolv och cylinder. Detta för att 
få ut så pass mycket kraft från tryckluften som möjligt. Fint spel kräver i sin tur stora 
toleranskrav och risken till att ventilkolven fastnar i cylindern ökar. Genom att använda sig av ett 
membran gjort av gummi finns inget luftläckage orsakat av spalten mellan cylinder och kolv. 
Samtidigt ställs påtagligt mindre krav på toleranser när det gäller tillverkning av ventilkolv och 
ventilcylinder då skillnaden i spelet mellan ventilkolv och ventilcylinder kan göras större. Även 
riskerna för att kolven ska fastna i dess cylinder minskar och därmed skulle ventilens 
funktionalitet förbättras.  

Därför har koncept generats för hur en konstruktion av en ventil vilket är membranstyrt gjorts. 

4.2.1 MembranKoncept 1 - Membranstyrd cylinder med gummit som 
returverkande fjäder. 
I Figur 20 illustreras en principskiss för en membranventils konstruktion. Till skillnad från 
befintligt ventilpaket saknar konceptet en returfjäder. Istället utnyttjas gummits elasticitet vid 
uttänjning.  

 

Figur 20. Koncept på en membranstyrd ventil. 

  35



Genom att föra in tryckluft genom locket translaterar ventilkolven till dess öppna läge. 
Ventilpaketet stänger sig självt genom att gummit återgår till sitt naturliga läge. För att konceptet 
skall kunna fungera behövs ett gummi som är slittåligt samtidigt som det är styvt.  

Ett gummi som lär passa bra för ändamålet ska enligt Anders Svensson vara HyTrel®. Vidare 
efterforskningar i dess produktkatalog visar att HyTrel® G3548L bör kunna ha möjlighet att 
användas på grund av materialets låga flexmodul samtidigt som gummisorten används redan 
idag som flexibla membran [Hytrel].  

4.2.2 MembranKoncept 2 - Membranstyrd cylinder med styvt gummimembran 
Istället för att använda sig av gummi som både returverkande fjäder och tätningsmembran skulle 
ett styvare membran användas i kombination med en returfjäder. Ett styvare membran vars form 
och implementering förslagsvis skulle kunna konstrueras som i Figur 21.  

 

Figur 21. Tillvänster: ett förslag på membran; till höger: membran vilket är implementerad i ventilpaketet. 

Gummimembranet skulle förslagsvis tillverkas genom formgjutning men funktionsprototyper 
skulle kunna tillverkas genom friformsframställning, FFF. FFF är en tillverkningsmetod där en 
maskin bygger upp skikt på skikt utefter en CAD-modells geometrier 
[http://www.digitalmechanics.se]. 

4.3 Balanserad Ventilbussning 
Många hydrauliska slidventiler är idag balanserade. Då en ventil inte är balanserad krävs större 
krafter för att aktuera ventilen. Förutom en mer lättstyrd ventil minskar även läckflödet i en 
utbalanserad slidventil, vilket tidigare är presenterat i kapitel 2.5 – Grundläggande 
strömningsmekanik, vilket kan reduceras med en faktor 2,5.  

4.3.1 BalanseradKoncept 1 – ”Traditionell” ventilbalansering 
Med hjälp av att göra urfasningar i bussningen och därefter placera in- och utlopp på olika 
nivåer, i axiell led, appliceras ett vattentryck runt om ventilkolven varpå den blir balanserad.  
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Figur 22. Bussningskoncept vilket balanserar ut en ventil, till vänster i stängt läge, till höger öppet läge. 

Detta koncept balanserar helt ut ventilkolven på grund av att vattnet ansätter ett tryck runtom 
ventilkolven.  

4.3.2 BalanseradKoncept 2 – Bussning med balanseringskanaler 
Figur 23 visar en funktionsskiss till hur BalanseradKoncept 2 fungerar. Med hjälp av 
balanseringskanaler balanseras ventilkolven ut och centreras i dess bussning. 

 

Figur 23. Krafter orsakade av vattentryck hos ventil vid stängt läge 

Därför har ett koncept konstruerats där bussningen förses med kanaler vilka leder trycksatt vatten 
runtom ventilbussningen och via två hål placerade på andra sidan av inloppet, därmed på samma 
sida som utloppet varpå ventilkolven balanseras ut. Detta koncept skulle kunna förverkligas 
genom att modifiera en befintlig bussning. Att modifiera en bussning skulle ge fördelar som: 

• Få komponenter till befintlig sugkoppsmodul måste bytas ut. 

• Omkonstruering av sugkoppsmodul på grund av implementering av nytt koncept uteblir. 
Därmed blir risken för en icke genomförbar implementering i framtiden minimal. 

• Utvärdering av framtaget koncept blir enklare att utföra och ger bättre underlag för 
utvärdering då konceptet är så pass lik befintlig konstruktion. 

I Figur 24 visas bussningen sedd framifrån, den sida där inloppet är. En urfräsning vid inloppet 
leder vattnet upp längs bussningen och därefter runtom bussningen via en svarvad urfasning på 
bussningen till bussningens baksida. 
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Figur 24. Bussning sedd framifrån vid dess inlopp. Pilarna visar hur vattnet leds från inloppet till andra sidan av 
bussningen. 

Väl vid bussningens baksida leds vattnet via dels en kanal till bussningens ovandel samt via en 
annan kanal till bussningens undre del vilket illustreras i Figur 25. 

 

Figur 25. På bussningens baksida leds vattnet via kanaler in till bussningshålet för att balansera ut ventilkolv både 
över och under bussningens in- och utlopp. 

Vattnet leds sedan in genom bussningen och dess tryck ansätter ett motverkande tryck, gent emot 
inloppstrycket, på kolvstången. Ventilen blir därmed balanserad. 

 

Figur 26. Ventilkolven trycksätts både från fram- och baksida varpå ventilen blir balanserad. 

Mer specifika beräkningar på bussningens geometri presenteras i senare kapitel. 
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4.4 Pilotstyrd ventil 
Genom att utnyttja sambandet om att kraften är produkten av trycket multiplicerat med trycksatt 
area är det möjligt att med en liten kraft kunna aktuera en dräneringskanal med liten area som i 
sin tur aktuerar en större area. Ventilen kan på sätt aktueras med hjälp av sitt egna arbetstryck.  

Detta ger som fördel att man inte skulle behöva direkt aktuera ventilen med hjälp av pneumatik 
vilket görs idag.  

4.4.1 PilotKoncept 1 
Konceptet bygger på principen av att utnyttja spaltläckaget mellan ventilhus och ventilkolv och 
dess arbetstryck vilket normalt ligger på 80 bar. Figur 27 illustrerar konceptet där viktiga 
komponenter presenteras. På grund av att ventilen aktueras med hjälp av sitt egna arbetstryck 
ställs mindre krav på geometrier för dimensionskänslig riktning. Detta genom att låta kolven 
translatera i en mindre dimensionskänslig riktning. Detta koncept har därför potential till smalare 
konstruktioner jämfört mot befintlig konstruktion.  

 

Figur 27 Pilotstyrd ventil med dess relevanta komponenter. 

Nedan redogörs mer ingående för funktionen av Pilotkoncept 1. 

Läge 1, Ventil vid stängt läge: Figur 28 visar ventilkonceptet i dess stängda läge. Urfasningen på 
ventilkolven gör att kolven ligger balanserat i sitt säte i bussningen. Läckage uppkommer på 
grund av spalten mellan kolv och ventilhus. Läckaget flödar enligt de pilar som finns i Figur 28. 
Detta läckflöde dräneras ut ur ventilen med hjälp av dräneringshål. 

 

Figur 28. PilotKoncept 1 vid stängt läge. 

Genom att välja rätt toleranser fås den passning för vilket läckaget inte blir för stort, vilket 
tidigare specificerat i kravspecifikationen till 100 g/min. Vald passning presenteras i senare 
kapitel.  

Läge 2, Ventil vid öppningsfas: Genom att täta till dräneringshålet vilket under stängt skede leder 
ut spaltläckaget, i figuren sett kolvens vänstra sida, bildas en ficka där sedan trycket är det 
samma som arbetstrycket över ventilen. Då dräneringshålet höger om ventilkolven inte är 
igentäppt kommer ventilkolven vilja translatera till höger, se Figur 29. 
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Figur 29. PilotKoncept 1 vid öppningsfas 

Läge 3, Ventil vid öppet läge: Figur 30 visar ventilkonceptet i sitt öppna läge. Ventilkolven 
stoppas slutligen av att kompressionsfjädern bottnar. Ventilkolven är konstruerad på så sätt att 
även den tar vid på ventilens högra innersida.  

 

Figur 30. PilotKoncept 1 vid öppet läge. 

Genom att öppna upp vänster dräneringshål sjunker trycket i kammaren vänster om ventilkolven 
och returfjädern får ventilen att translatera tillbaka till stängt läge.  

4.4.2 PilotKoncept 2 
En alternativ lösning till tidigare presenterat koncept bygger på att styra dräneringshålet höger 
sett om ventilkolven samtidigt som en större passning väljs för ventilkolvens vänstra del för en 
snabbare aktuering. I Figur 31 illustreras detta koncept där ventilen infinner sig i stängt läge. Till 
skillnad från tidigare koncept har detta koncept bara en dräneringskanal vilken aktueras med 
hjälp av förslagsvis pneumatik. Vid stängt läge är trycket lika stort i både höger och vänster 
kammare. Returfjädern får ventilkolven att infinna sig i stängt läge.      

 

Figur 31. Pilotkoncept 2 vid stängt läge. 
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Ventilen öppnas genom att öppna dräneringshålet. Trycket i höger kammare kommer sjunka till 
omgivningstrycket och övertrycket i vänsterkammare för ventilkolven åt höger. Ventilen intar 
öppet läge. I Figur 32 visas Pilotkoncept 2 i öppet läge. 

 

Figur 32. Pilotkoncept2 vid öppet läge.  

Ventilen stängs åter genom att försluta dräneringshålet. Trycket i höger kammare kommer öka 
på grund av spaltläckaget mellan ventilkolv och bussning, se Figur 33. Då trycket i höger 
kammare är tillräckligt stort kommer ventilkolven med hjälp av fjäderkraften från returfjädern att 
translatera tillbaka tillbaks sitt ursprungliga läge. 

 

Figur 33. Pilotkoncept 2 vid stängningsfas. 

En översiktlig jämförelse mellan PilotKoncept 1 och 2 presenteras i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. För och nackdelar mellan PilotKoncept1 och PilotKoncept 2. 

 Koncept 1 Koncept 2 
Läckage vid stängt läge Högre än koncept 2 Lägre än koncept 1 

Aktuation - Öppning Långsam Snabb 
Aktuation - Stängning Snabb Långsam 

4.4.3 PilotKoncept 2.1 
På grund av att PilotKoncept 2 uppskattas ha ett mindre läckage jämfört mot PilotKoncept 1 har 
PilotKoncept 2 vidareutvecklats varav ett vidarekoncept där konceptets ventilhus har försetts 
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med en kanal som ska ge konceptet kortare stängningstider. En farhåga vilket befaras vara ett 
problem med PilotKoncept 2. Figur 34 illustrerar en vidareutveckling av PilotKoncept 2. 

Läge 1, Ventil i stängt läge: Figur 34 visar PilotKoncept 2.1 i sitt stängda läge. Vatten tar sig in 
via aktueringskanalen, in till fjäderkammaren och ut till dräneringskanalen vilket är förslutet.   

 

Figur 34. Ventilkoncept vid stängt läge 

Läge 2, Ventil vid öppningsfas: För att öppna ventilen öppnas dräneringskanalen, se Figur 35, 
varpå ett tryckfall kommer att ske i fjäderkammaren. Det tryck som infinner sig vid inloppet 
kommer vara den samma i aktueringskanalen, samt i aktueringskammaren. Då kolvdiametern har 
en mindre diameter i aktueringskammaren jämfört mot vad den är i fjäderkammaren samtidigt 
som trycket är konstant kommer kolven translatera till vänster, sett i Figur 35, förutsatt att 
returfjädern har en tillräckligt låg fjäderkonstant. 

 

Figur 35.  Ventilkoncept vid öppet läge. 

Läge 3, Ventil vid stängningsfas: Genom att försluta dräneringshålet kommer trycket i 
dräneringskanalen samt fjäderkammaren successivt öka på grund av läckaget i spalten mellan 
ventilkolven och avskärmningen mellan aktueringskammaren fjäderkammaren. Detta läckage 
visualiseras med pilar i Figur 36. Trycket i fjäderkammaren kommer efter ett tag, beroendes på 
hur pass stort spaltläckaget är, bli lika stort som trycket vid inloppet. Fjäderkraften kommer 
därefter få ventilkolven att röra sig höger sett i figuren och ventilen befinner sig åter i stängt 
läge.     
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Figur 36. Ventilkoncept under stängningsfas. 

De risker som bedöms infinna sig för PilotKoncept 2.2 är: 
• Ventilen öppnas inte. 
• Ventilen stängs inte. 
• Ventilaktueringen tar för lång tid. 
• Ventilen har för stort läckage. 

4.4.4 PilotKoncept 3 
PilotKoncept 3 är en ytterligare vidareutveckling av PilotKoncept 2.1 Istället för att förse 
ventilen med spalttätningar används cylindertätningar på vardera sida om utloppet vilket 
illustreras i Figur 37. Ena tätningen placeras höger om fjäderhuset och den andra tätningen 
placeras vid inloppet vilket är förflyttat så att loppet ligger koncentriskt med ventilkolven. 
Tätningen är placerad på så sätt vilket gör att ventilkolven är tätad vid stängt läge men icke tätad 
vid öppet läge.  

 

Figur 37. Koncept 3 med tätningar 

Implementering av tätningar ställer lägre toleranskrav mellan ventilkolv och bussning. 
Nackdelen med en implementering av tätningar är att ventilen har ett behov av större 
aktueringskrafter på grund av den friktion som uppkommer mellan ventilkolv och 
cylindertätningar.  

Ett alternativt koncept till ovanstående koncept är att istället för att använda sig av en 
spalttätning vilken i tidigare koncept har som funktion att bistå med ett litet, kontrollerat läckage 
då ventilen befinner sig öppet läge byta ut denna konstruktion till en ställskruv. Ställskruven 
placeras i aktueringskanalen och stryps så att tillräckligt lågt flöde förses till fjäderkammaren. 
Detta koncept illustreras i Figur 38.  
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Figur 38. Koncept 4 ventil med ställskruv. 

Rekommenderad tätning: Trelleborg Sealing Solutions tillverkar en cylindertätning kallad Glyd 
Ring® T, vilket Trelleborg rekommenderar för applikationer som till exempel för ventiler. Nedan 
listas tre viktiga egenskaper för Glyd Ring® T. 

• Maximalt tryck 80 MPa (cirka 800 bar). 

• Låg friktion, inga stick-slip effekter. 

• Temperaturintervall mellan -45 till +100 ° Celsius. 

Standardmaterialet till Glyd Ring® T heter Turcon® som innehåller PTFE, vilket inte är tillåtet 
enligt kravspecifikationen. Istället bör tätningen beställas med materialet kallat Zurcon® vilket 
består av polyuretan.  [Trelleborg 2007].  

Rekommenderad aktuering: För att kunna reglera flödet och på så vis stänga och öppna ventilen 
krävs något som kan stänga utflödet. Förslagsvis används en pneumatisk linjär cylinder vilket ses 
i Figur 39. Denna tillverkas av Bosch-Rexroth i ett antal olika dimensioner och slaglängd samt i 
material vilka är tillåtna att användas i kärnkraftverk.    

 

Figur 39. Pneumatisk cylinder från Bosch-Rexroth. http://www.boschrexroth.com/pneumatics-
catalog/content/allplatforms/vornavigation/xmedia/internet/en/pdf/PDF_p8872_en.pdf 

Förslagsvis används en cylinder med cylinderstorlek på 16 mm med en slaglängd på 5 mm. 
Produktblad om cylindern finns i bilaga C – Produktblad Aktuator.  

Denna cylinder måste modifieras för att ha förmåga att kunna försluta dräneringskanalen. 
Cylindern rekommenderas för samtliga koncept för ventilerna med en pilotstyrd aktuering.
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5 MATERIAL OCH METODER 
Detta kapitel beskriver hur projektarbetet har utförts genom att redogöra för vilka metoder som 
valts. Provriggar för utvärdering av ventiler beskrivs och metodik för utvärdering redogörs. 

En del koncept har realiserats och specialbyggda ventiler har beställts. För att verifiera att 
koncepten respektive de specialtillverkade ventilerna tillfredställer kravspecifikationen och även 
för att erhålla ett underlag för framtida konceptval har ventilerna utvärderats laborativt. Egen 
tillverkade koncepts ritningar finns i bilaga D – ”Ritningar”. För att minska riskerna för 
konstruktionsmissar har ritningarna genomgått Design Reviews där en oberoende konstruktör 
granskar ritningar vilka är redo för tillverkning. 

5.1 Teoretisk utvärdering 
Genererade ventilkoncept värderas teoretiskt för att verifiera att konstruktionen är kapabel till att 
möta kraven ställda från kravspecifikationen. Koncepten utvärderas teoretiskt med avseende på: 

• Material: Koncepten utvärderas genom att med tillåtna material klara av att möta kraven från 
kravspecifikationen. Detta gäller allt från tillverkningsbarhet, tillräcklig hållfasthet och ett 
tillräckligt litet läckage. 

• Dimensioner: Konceptens dimensioner utvärderas för att verifiera att ventilpaketet kan ha en 
så pass liten tjocklek som möjligt.  

Koncepten utvärderas på andra stadier som till exempel ger avgörande informationsunderlag till 
deras funktionalitet, till exempel tillräckligt hög hållfasthet. 

5.2 Laborativ utvärdering av ventiler 
Ventilernas funktionalitet och egenskaper har utvärderats laborativt för att verifiera dess tidigare 
ställda funktionskrav. Utvärdering har gjorts som underlag för senare konceptval.  

5.2.1 Provrigg för ventiler 
Vid utvärderingen av ventiler har en provrigg byggts. Denna består av följande komponenter 
vilka är kopplade mot varandra enligt Figur 40 nedan.  
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Figur 40. Kopplingsschema för provrigg av ventiler. 

Figur 41 visar provriggens utseende i verkligheten. Samtliga komponenter är numrerade i figuren 
vilka är: 1 - Nålventil, 2 - Pneumatisk aktuator, 3 – Manonmetrar, 4 – Ventil, 5 – Slang varifrån 
högt trycksatt vatten kommer ifrån och 6 – Överflödesventil (Tryckreglerare). 

 

Figur 41. Uppställd provrigg vid utvärdering av ventil tillverkad från Adimek. 

Vatten förs in i högtryckspumpen som i sin tur skapar ett tryck i systemet. Detta tryck regleras 
genom en överströmningsventil. Med hjälp av överströmningsventilen kan ett önskat maximalt 
tryck för systemet ställas in. En manometer mellan överströmningsventilen och ventilen som ska 
utvärderas kopplas in för att ge upplysning av trycket innan ventilen. En ytterligare manometer 
kopplas in efter ventilen för att på så sätt kunna få reda på trycket efter ventilen.  

Även en nålventil bakom ventilen kopplas för att kunna skapa ett motstånd i systemet när 
ventilen som ska utvärderas är öppen. Motståndet ser till att tryckfallet för hela systemet inte blir 
för stort vilket gör det möjligt att avläsa ett tryckfall över ventilen. 
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De komponenter som används i provriggen är: 

• Högtryckspump: Högtryckspumpen är en vanlig högtryckstvätt vilken kan skapa ett maximalt 
arbetstryck på 90 bar samt ett flöde på 6 l/min. 

• Överströmningsventil: Överströmningsventilen är tillverkad av Swagelok. Tryck mellan 50 
till 100 bar kan ställas in.  

• Manometrar: Manometrarna, vilka är köpta på Hydroscand AB, har ett maximalt arbetstryck 
på 160 bar. 

• Nålventil: En ventil där flödet regleras med hjälp av en ratt. 

• Övriga komponenter: I övrigt har T-kopplingar, övergångsadaptrar, trädgårdsslangar och 
slangkopplingar används för att möjliggöra provriggens funktionalitet. 

För utvärdering av -värde har manometrar med ett arbetstryck mellan 1 och 5 bar används, 
dessutom en vekare fjäder i överströmningsventilen vilken kan reglera ett lägre tryck. 
Högtryckspumpen ersätts till en vattenkran. 

VK

5.2.2Attributer vilka utvärderats 
För att avgöra huruvida en ventil uppnår de krav som ställts enligt kravspecifikationen har ett 
utvärderingsformulär gjorts och fyllts i för varje koncept. De attributer som utvärderats redogörs 
nedan:  

• Påfrestningar: Utvärderas genom att koppla in ventilpaketet i provriggen och därefter utsätta 
ventilen för ett arbetstryck på 90 bar samtidigt som ventilen aktueras.  

• Internt vattenläckage: Ventilens interna läckage mäts upp genom att först koppla loss 
ventilen från manometern som mäter trycket efter ventilen och komponenter därefter. 
Ventilen utsätts därefter för ett arbetstryck på 80 bar och läckaget mäts under en tidsperiod 
på fem minuter. 

• :värde Genom att mäta upp flödet när ventilen genererar ett tryckfall kan ventilens VK -
värde beräknas. Detta görs för fyra olika tryckfall som varierar mellan 0 till 1 bar. Detta 
genom att reglera strypningen på nålventilen på provriggen, Flödet mäts upp under en minut. 
Det VK -värde jämförs sedan mot befintligt ventilpaket. 

KV −

• Ventilstyrning: Ventilens aktueringskrafter och aktueringstider utvärderas på olika sätt 
beroendes på ventilens konstruktion och hur ventilen, eller funktionsprototypen styrs. 
Specifik utvärderingsmetod för ventilens ventilstyrning redogörs för respektive ventilkoncept 
och går att läsa i dess utvärderingsformulär som är bifogat i bilagor E, F, och G. 

Utvärderingsformuläret finns bifogat i bilaga I – ”Utvärderingsformulär för ventiler”.   

5.3 Utvärderingsverktyg  
Ovan presenterade koncept har utvärderats både teoretiskt och laborativt dels mot 
kravspecifikationen men även gent emot varandra. Befintligt ventilpaket har utvärderats 
laborativt i syfte att agera referensobjekt. Detta ger en större möjlighet till på ett så pass objektivt 
sätt som möjligt kunna få en värdering av vilket koncept som är bäst lämpat att gå vidare med i 
utvecklingsarbetet.   

Fem olika kategorier har tagits fram vilka för vardera koncept skall värderas för att till sist 
erhålla ett slutgiltigt betyg. Dessa identifierades som Layout, Tillverkning, Prestanda, Ekonomi 
och Funktion.  
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Varje kategori anses spela olika stor roll för val av slutgiltigt koncept varför varje koncept 
värderas mellan 1-4. Där ett värderas till att vara betydelsefull och fyra mycket betydelsefull. 

I varje kategori har olika underkategorier tagits fram. Dessa underkategorier har värderats med 
ett värde mellan 0 och 1 och där summan av samtliga underkategorier i samma kategori blir 1.  

Koncepten i sig kan erhålla ett betyg mellan 1 till 4 där betygen motsvarar: 1 – Bristfällig, 2 – 
Godkänd, 3 – Bra och 4 – Utmärkt. Varje koncept betygsätts med ovanstående betygssystem i 
varje underkategori. Sifferbetyget multipliceras med respektive värdering för underkategori 
varpå summan av betygsprodukterna i respektive kategori. Denna summa multipliceras i sig med 
värderingen för kategorin och blir därmed slutgiltiga betygspoängen för konceptet. Summan av 
betygen i alla huvudkategorier blir konceptets slutgiltiga betyg.   

5.3.1 Utvärderingskategori 1 – Layout 
Det finns ett behov av att få T-skannern att gå ner i tjocklek för att på så vis kunna ta sig an fler 
uppdrag i framtiden. Då sugkoppsmodulen är en av de komponenter med störst tjocklek samt att 
dess tjocklek uppkommer på grund av befintliga ventilpaket finns ett stort värde i att få fram ett 
ventilpaket med mindre dimensioner för att på så sätt förtunna sugkoppsmodulen. Kategorin har 
delats in i följande underkategorier: 

Tjocklek – Ventilens tjocklek är den minsta ytterdimensionen som förhåller sig ortogonalt mot 
flödesriktningen. I och med att ventilens tjocklek har så pass stor betydelse på grund av den 
potential en tunnare ventil har denna underkategori värderats till 0,8. 

Övriga dimensioner – Ventilens övriga dimensioner har till viss del betydelse då mindre 
dimensioner förenklar ett eventuellt implementeringsarbete samtidigt ventilpaketet tar upp 
mindre plats i sugkoppsmodulen. Därför värderas Övriga dimensioner till 0,2.  

I och med att ventilens dimensioner har stor inverkan för både sugkoppens och T-skannerns 
framtida utveckling värderas denna kategori till en trea.  

5.3.2 Utvärderingskategori 2 - Tillverkning 
Tillverkningen är ett aktuellt problem för befintligt ventilpaket. Denna kategori anses spela stor 
roll på grund av problematiken med inslipade komponenter som idag tycks vara ett stort problem 
för befintligt ventilpaket på grund av att sambearbetade komponenter blir individuella par.  

Enklare tillverkning resulterar i att fler mekaniska verkstäder har möjlighet att kunna tillverka 
ventilpaketen och kan även ge en kortare tillverkningstid. 

Komplexitet – Komplexiteten av tillverkningen bedöms av hur pass omfattande 
tillverkningsprocessen är för ventilpaketet. Tillverkningsmetoderna bedöms av hur pass hög nivå 
de ligger på. Är konceptets komponenter i behov av att slipas in mot varandra, samt vilken nivå 
på toleranser ställs, är andra aspekter som värderas i denna underkategori. I och med att denna 
underkategori har stor inverkan på den inledande problemformuleringen värderas den till 0,8. 

Tillverkningstid – Tillverkningstiden har en viss bedömning för värdering av tillverkning på 
grund av att en kortare tillverkningstid leder till mindre behov av planering. Tillverkningstiden 
värderas till 0,2. 

Ventilkonceptets tillverkning har en viss betydelse då en av de problematiska aspekterna var 
tillverkningen av sugkoppsmodulen. Därför värderas kategorin för tillverkning till en tvåa. 

5.3.3 Utvärderingskategori 3 - Prestanda  
Prestandan för ventilerna har direkt betydelse för T-skannerns prestanda och därmed ett 
inspektionsarbetes effektivitet. Därav spelar prestandan stor roll för både sugkoppsmodulens och 
T-skannerns funktion. Med detta resonemang värderas denna kategori till en trea. 
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värdeK v −  - Som tidigare nämnt ger detta värde indikationer på en ventils förmåga att ge ett 
tillräckligt stort flöde vid ett visst tryckfall. Denna egenskap värderas till 0,33. Dock har -
värdet adderats som ett ytterligare kriterium till kravspecifikationen. Värdet måste vara näst intill 
lika stort eller större relaterat till befintligt ventilpakets värde. 

vK

Aktueringstid - Snabbare aktueringstid spelar direkt roll för hur pass snabbt T-skannern kan röra 
sig. Därav har denna underkategori värderats till 0,33. 

Läckage – Endast en högtryckspump förser T-skannern med trycksatt vatten. Då många 
funktioner är direkt beroende av tryckvattnet förespråkas komponenter med lågt läckage. Detta 
gäller även för ventilpaketet. Detta anses vara viktigt och värderas till 0,34 i kategorin. 

5.3.4 Utvärderingskategori 4 - Ekonomi 
Ventilpaketets kostnad lär vara lågt jämfört mot totala priset på T-skannern. Därför värderas 
denna kategori till en tvåa i och med att en förändring måste alltid motiveras ekonomiskt:  

Framtida implementeringsarbete – I och med att ett nytt koncept kommer ställa krav på 
omkonstruktioner kommer detta i sig leda till ekonomiska konsekvenser. Detta är dock en 
engångskostnad och värderas till 0,4. 

Tillverknings- och materialkostnad – Konceptets uppskattade tillverkningskostnad. Höga 
tillverkningskostnader för en sugkoppsmoduls ventilpaket kommer trots allt inte påverka T-
skannerns tillverkningskostnad allt för mycket. Därför värderas denna till underkategori till 0,2. 

Risk – För varje nytt koncept finns alltid en ekonomisk risk. Om ett koncept ligger tidigt i 
utvecklingsstadiet finns risken att något för konceptet orsakar ett olösligt problem varpå 
konceptet inte kan implementeras i sugkoppsmodulen. Den ekonomiska risken definieras som 
sannolikheten för ett misslyckande multiplicerat med ekonomisk konsekvens. Denna 
underkategori värderas till 0,4. 

5.3.5 Utvärderingskategori 5 – Funktion 
Ventilpaketens funktion är av stor betydelse då dess funktion direkt påverkar T-skannerns 
funktionalitet. Ventilpaketens funktion påverkar direkt ett inspektionsarbetes effektivitet. Därav 
värderas funktionskategorin till en fyra.  

Tillförlitlighet – Ventilpaketens tillförlitlighet spelar stor roll för ventilpaketens funktion och 
värderas därför till 0,8. 

Fältmässighet – Fältmässigheten bedömer hur pass lätt ventilen är att hantera. Detta inkluderar 
servicebarhet och hur pass lätt eller omständig ventilpaketet bedöms vara att meka med i extrema 
miljöer som till exempel i en reaktorhall. Denna underkategori värderas till 0,1. 

Dekontaminationsbarhet – En ventil som är lättare att tvätta rent så att kontaminationen 
försvinner är att föredra. Denna underkategori har värderats till 0,1.  

5.4 Sammanställning och Utvärderingsmetoder 
I Tabell 2 nedan sammanställs samtliga kategorier och deras tillhörande underkategorier. Även 
metoder för att på ett rimligt sätt kunna värdera koncepten presenteras. Nedan följer mer 
detaljerade förklaringar: 

CAD – Med hjälp av CAD-modeller kan koncepten analyseras för att uppskatta minsta möjliga 
dimension för koncepten. 

Uppskattning och Resonemang – Uppskattning samt Resonemang görs med en eller flera insatta 
konstruktörer för att kunna validera koncepten så pass objektivt och rimlighetsmässigt som 
möjligt. Rimliga resonemang görs för att leverera underlag till utvärdering i vissa kategorier. 
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Dokumentation – Genom att gå igenom dokumentation från tidigare projekt kan information om 
priser och tillverkningstider erhållas. 

Real-life test – Koncepten utvärderas i verkligheten som laborativa utvärderingar. 

Tabell 2. Huvudkategorier och deras underkategorier uppställda med deras metoder för utvärdering 

  Utvärderingsmetod 
1. Layout   

1.1. Tjocklek CAD/Ritningar/Uppskattning 
1.2. Övriga dimensioner CAD/Ritningar/Uppskattning 

    
2. Tillverkning   
2.1. Komplexitet Uppskattning/Dokumentation/Resonemang 

2.2. Tid Uppskattning/Dokumentation/Resonemang 
    

3. Prestanda   
3.1. Kv-värde Real-life test/Resonemang 

3.2. Aktueringstid Real-life test/Resonemang 
3.3. Läckage Real-life test/Resonemang 

  
4. Ekonomi   

4.1. Framtida implementeringsarbete Uppskattning/Resonemang 
4.2. Tillverknings och 

materialkostnad Uppskattning/Resonemang 
4.3. Risk Uppskattning/Resonemang 

  
5. Funktion  

5.1. Tillförlitlighet Real- life test/Resonemang 
5.2. Fältmässighet Uppskattning/Resonemang 

5.3. Dekontaminationsbarhet Uppskattning/Resonemang 
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6 UTVÄRDERINGSUNDERLAG 
Kapitlet nedan redogör farhågor kring de olika koncepten. Uträkningar och antaganden för 
varje koncept presenteras. Kapitlet avslutas med en laborativ utvärdering  

6.1 Teoretisk utvärdering av genererade koncept 
6.1.1 BalanseradKoncept 1 – ”Traditionell” ventilbalansering 
Vid teoretisk utvärdering av BalanseradKoncept 1 har följande påstående antagits: 

• Ett tryckfall på 80 bar. 

• Ventilkolven infinner sig excentriskt i förhållande till bussningen. 

• Maximalt tillåtet läckage är 100 g/min 

• Läckaget uppkommer dels upp mot utloppet samt ned mot ventilkolvstångens undersida där 
spaltlängderna betraktas vara kortaste sträckan med konstant spalthöjd. 

Med ovan nämnda parametrar skulle en maximal spalthöjd på 16 µm behövas vilket en 
passningskombination som till exempel g5/H6 klarar av att hålla till en 95 procents sannolikhet. 
Passningar och toleranser erhålls i bilaga J – ”Toleranser”.    

Nackdelar med att införa en traditionell ventilbalansering är dels ovetskapen om tryckfallet över 
ventilkonstruktionen. Denna antas förändras jämfört mot befintlig ventilkonstruktion. Detta på 
grund av att denna typ av ventilbalansering är försedd med fler areaförändringar jämfört mot 
befintlig lösning.   
6.1.2 BalanseradKoncept 2 
Figur 42 visar befintlig bussning i sugkoppsmodulen i genomskärning.  Att implementera 
kanaler till bussningen ställer krav vid själva modifieringen. Bussningen måste modifieras så att: 
• Bussningen tätas av mot omgivningen på motsvarande sätt som för befintlig konstruktion. 
• Balanseringskanalerna alltid är i kontakt mot bussningen. 

  

Figur 42. Befintlig bussning i sugkoppsmodul.  
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Kraftjämvikt vid balansering 
För att ventilen skall bli helt balanserad bör kraften orsakad av vattnet vid inloppet vara lika stor 
som de motverkande, balanserande krafterna. Därav sambandet: 

∑ = inloppbalanseing FF .     (11) 

Då ventilen är stängd betraktas vattenflödet innan ventilen vara lika med noll vilket medför att 
inget tryckfall sker, läckflödet försummas vid denna betraktning. Detta medför att vid 
konstruktion av balansering kommer trycket i samtliga kanaler att vara konstant. Ett tryck , p, 
vilket belastar en area, A, ger upphov till kraften, F, enligt: 

ApF ⋅= .      (12) 

Med tidigare antagande om konstant tryck vid bussningen fås med tidigare nämna ekvationer 11 
och 12 ett samband mellan balanseringskanalernas area och arean för inloppet: 

∑ = inloppbalanseing AA .     (13) 

Momentjämvikt vid balansering 
På grund av att befintlig bussning har modifierats samt ventilkolvens axiella förskjutning vid 
aktuering är det inte möjligt att placera balanseringshålen på samma axiella avstånd från 
inloppet. I Figur 42 visas avstånden för  och avståndet . Att få dessa sträckor vara lika 
stora är inte möjligt varför balanseringshålens areor måste förhålla sig jämt emot varandra så att 
momentjämvikt på ventilkolven infinner sig. 

undrel övrel

Figur 43 illustrerar krafter på ventilkolv vid en 
balansering. 

 

Figur 43. Momentjämvikt för ventilkolven då den utsätts för balanseringskrafter. 

Momentjämvikt vid punkt I från Figur 43 ger: 

0=⋅−⋅ −− övregbalanserinövreundregbalanserinundre FlFl    (14) 

med tidigare resonemang och ett lika stort tryck i hela systemet ger förhållandet i areor för 
balanseringshålen: 

0=⋅−⋅ övreövreundreundre AlAl .     (15) 

Trycksatt area för ett borrhål vid undre balanseringskanalen 

Då  kommer vara mindre än måste, analogt med ekvation (15),  vara större än 
. På grund av begränsad geometri vid modifiering av bussning kan en större 

balanseringsarea för undre hålet erhållas genom att borra ett hål längs bussningshålets periferi, se 
Figur 44

undrel övrel undreA

övreA

.  
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Arean vilket vattentrycket verkar på för ett hål vilket har borrats från sidan på bussningen varpå 
borrhålet med dess radie, r, är centrerat över bussningens innerradie, R. Detta är av väsentlighet 
för att därmed kunna få en så pass utbalanserad ventil som möjligt. 

 

Figur 44. Bussning där borr borrar en balanseringskanal 

Vinkeln mellan borrhålets ändar, den vinkel som uppkommer mellan centrum och den punkt som 
initieras vid borrhålet illustreras i Figur 45.  

 

Figur 45. Bussningshålet sett ovanifrån  

Denna vinkel beräknas enligt: 

( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=⇒

=
−

R
r

R
rR

1arccos

cos

α

α
     .(16-17) 

I Figur 46 ses balanseringskanalen sett från borrprofilen.  
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Figur 46. Balanseringskanalens höjd sett från borrprofil. 

Höjden, h, är beroende av borrhålets radie samt överlappningen, b vilken beror på bussningens 
innerradie, R, och vinkeln α . Höjden, h, kommer att variera beroendes på vinkeln α  med 
sambanden: 

( )( )
( )( )222

22

cos1

cos1

α

α

−⋅−=

−⋅=
−=

Rrh

Rb
brh

.    (18-20) 

Arean för borrhålet blir därmed dubbla integralen för höjden, h, då vinkeln går mellan negativt 
α , till positivt α  enligt integralen 

( )( ) αα
α

α

dRrAnedre ∫
−

−⋅−⋅= 222 cos12 .   (21) 

Trycket kommer påverka kolvstången i radiell riktning in mot bussningens mittpunkt. Samtidigt 
är man vid balansering endast intresserad av det tryck som påverkar kolvstången i motsatt 
riktning gent emot inloppskanalen. Detta är i x- riktning i Figur 47.  

 

 

Figur 47. Bussningens hål sett ovanifrån med tryckriktningar definierade. 
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Den resulterande kraften som motverkar kolvstången att tryckas mot bussningens inlopp blir i x- 
led  

 

( )( ) αα
α

α

dRrpF xundregbalanserin ∫
−

− −⋅−⋅⋅= 222 cos12 .   (22) 

där tryckkomposanten i x- riktning varierar med vinkeln α  enligt: 

( )αcosxx pp =      (23) 

ekvation (22) i (23) leder till följande uttryck för hur stor balanseringskraften blir i förhållande 
till val av borrhålsradie, r:  

( ) ( )( ) ααα
α

α

dRrpF undregbalanserin ∫
−

− −⋅−⋅⋅⋅= 222 cos12cos .  (24) 

Detta uttryck löses numeriskt med hjälp av beräkningsprogrammet Matlab. Beräkningar finns i 
bilaga K – ”Matlabkod”.  

Trycksatt area för ett borrhål vid övre balanseringskanalen 
På grund av att bussningen måste tätas av mot omgivningen med hjälp av O-ringar är 
implementering av ett borrhål vinkelrät in mot bussningen inte möjlig. För att kunna erhålla ett 
balanseringshål som samtidigt kan förses med vattentryck måste en angreppsvinkel γ  tas till 
nytta, se Figur 48.  

 

Figur 48. Bussning där balanseringskanal införs 
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Den kontaktarea vilken ett borrhåll med inborrningsvinkeln, γ , enligt Figur 49, är den area 
samma area som för en ellips vilket är förutsatt att borrhålet med borrningsplan är vinkelrät mot 
en plan yta. Arean för en ellips är: 

π⋅⋅= caAellips .     (25) 

 

Figur 49. Bussningens balanseringshål och borrat hål i genomskärning. 

Med parametrar från Figur 49 blir arean av den ellips vilken ett borrhål med dess borradie, r, 
skapar: 

π⋅⋅= raAövre .     (26) 

Ellipsens andra sida, a¸ är beroende av borrhålets angreppsvinkel γ  och följande samband ställs: 

( )γ−=
90cos
ra .     (27) 

därmed varierar arean beroendes på borradie, r, och infallsvinkel γ : 

( )γ
π
−

⋅
=

90cos

2rAborrhål .     (28) 

Bussningens krökning har försummats vid beräkningar ovan. 

Konstruktionsgeometri: 
Genom empirisk optimering har följande värden valts för den modifierade bussningen. Vilket ger 
följande resulterande krafter och moment enligt Tabell 5 då arbetstrycket är satt till 80 bar.  

Även en stresstudie har genomförts för att vidare kunna bestämma toleranser för olika mått hos 
bussningen. Med hjälp av Matlab har sedan resulterande kraft och moment räknats ut vid olika 
scenarier där måtten ligger vid de yttersta toleransgränserna.  
Följande scenarion som har förutspåtts är: 

Idealt Scenario: Krafter och moment med optimerade geometrier. 
• Scenario 1: Maximalt moment motsols. 
• Scenario 2: Maximalt moment medsols. 
• Scenario 3: Maximal kraft i motsatt riktning som inloppet 
• Scenario 4: Maximal kraft i samma riktning som inloppet. 
I Tabell 3 nedan anger inställningar på parametrar för att uppnå tidigare uppställda scenarion. 
Riktningar och krafter i de uppställda scenarierna ovan är illustrerade i Figur 43. 
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Tabell 3. I tabell redogörs inställningar för de parametrar vilka anses vara parameterkänsliga. För ”ideal” menas 
angivet mått enligt ritning. 

 övrel  undrel  övregbalanseirnF −  undregbalanseirnF −  inloppF  
Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal 

1 Maximal Minimal Maximal Minimal Ideal 
2 Minimal Maximal Minimal Maximal Ideal 
3 Ideal Ideal Maximal Maximal Minimal 
4 Ideal Ideal Minimal Minimal Maximal 

Krafterna som påverkar kolvstången varierar på grund av dess trycksatta area varierar i storlek. 
Faktorer som påverkar dessa areor är storleken på borrhålen samt inborrningsvinkel för det övre 
balanseringshålet. Via empirisk provning i beräkningsprogrammet Matlab har toleranser 
bestämts enligt Tabell 4.  

Tabell 4. Toleranser för betydelsefulla mått hos bussning 

Mått Tolerans: 
Övre borrhål SS-ISO 2768-1 f 
Nedre borrhål 1,2 H9 

Inloppshål H9 
Borrvinkel γ  ±0,5° 

övrel  SS-ISO 2768-1 f 

undrel  SS-ISO 2768-1 f 

Med ovanstående toleranser kan resulterande krafter och moment enligt tidigare nämnda 
scenarierna erhållas ur Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Resulterande krafter och moment på ventilkolv vid arbetstrycket 80 bar. 

 Kraft [N](inloppsriktning) Moment [Nm] (motsols) 
Ideal 1,7431 -0,01335 

1 0,1282 0,0045071 
2 2,1137 -0,036129 
3 -1,0389 -0,0054584 
4 4,2587 -0,026421 

(Obalanserad) 61,359 0 

Vidare bör tilläggas att studier för hur bussningshålets toleranser påverkar resulterande krafter 
samt huruvida borrhål som inte utförs vinkelrät i samtliga plan har för inverkan. Samtliga mått 
har enligt ritning angetts enligt toleransen ”SS-ISO 2768-1 f” som finns i bilaga J – ”Toleranser”.   

Verifiering 
De genom Matlab framräknade trycksatta areor har verifierats genom Solid Edge där areorna har 
tagits fram med hjälp av Solid Edge areamätningsverktyg, ”Measure Area” arean har mätts i en 
genomskärningssektion av bussningen.   

Tabell 6 nedan visar jämförelsen mellan Solid Edge och Matlabs trycksatta areor. 

Tabell 6. Tabellen nedan visar uträknade trycksatta balanseringsareor för Solid Edge respektive Matlab. 

 Matlab Solid Edge 
Övre area [ ] 2mm 2,591 2,59  
Nedre area [ ] 2mm 4,739 4,74 
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6.1.3 PilotKoncept 1 
Valet av passning har skett på samma sätt som för vid valet hos koncept ”Traditionell 
balanserad bussning”. Med en spaltlängd L, på 4 mm på båda spalter skulle toleransen g6 för 
ventilkolven respektive H6 för bussningshålet samtidigt som ventilkolven och ventilhuset 
tillverkas i rostfritt stål med en håldiameter på 9 mm och en ytterdiameter för ventilhuset på 20 
mm ge ett maximalt läckage på 108 g/min med 95 procents sannolikhet.    

Aktueringstiden för konceptet kommer vara beroende på spaltläckaget eftersom det är 
spaltläckaget i praktiken som aktuerar ventilen. Spaltläckaget är beroende av tryckskillnaden 
varpå denna minskar och går mot noll. Vid aktuering antas att trycket sjunker linjärt och i 
beräkningar för aktueringstid används medelvärdet för tryckskillnaden enligt:  

2
minmax pp

pmed
Δ+Δ

=Δ .    (29) 

Detta är endast en grov uppskattning på grund av till exempel strömningskrafter vilka påverkar 
kolv vid rörelse försummas [Isaksson 1991].  

För maximalt läckage gäller: 

• Maximal tryckskillnad, den maximala tryckskillnaden antas vara 80 bar. Detta är valt 
arbetstryck samtidigt som ventilen befinner sig precis vid vattenytan.  

• Ventilkolven befinner sig i excentriskt läge jämfört mot ventilhuset. 

• Tätande spaltlängd väljs till 4 mm åt båda riktningar. 

• Deformationer på grund av inre och yttre tryck ökar spalthöjden. Materialdata för rostfritt 
stål har valts. Dessa deformationer har erhållits då spalten där läckage sker klassats som en 
rotationssymmetrisk kropp. 

Vidare för maximal aktueringstid vilket anses uppkomma för fallet med minimalt läckage där 
följande antaganden har gjorts: 

• Minimal tryckskillnad, vilket uppkommer på grund av tryckfall i slangar med mera, varpå ett 
minimalt arbetstryck kan vara 50 bar. Samtidigt kan ventilen befinna sig på djup på 30 m, 
maximalt arbetsdjup för T-skannern, vilket sänker arbetstrycket ytterligare med cirka 3 bar. 
Ventilkolven befinner sig helt koncentriskt i förhållande till ventilbussning 

• Arbetstrycket klassas vara konstant, det vill säga att trycket kommer inte att minska på grund 
av att ventilen öppnar sig.  

• Hastigheten för ventilkolven relaterat ventilbussningen försummas. 

För maximal spänning har följande antaganden gjorts: 

- Maximal spänning uppkommer precis vid innandömet på ventilhusets hål. 

- Spänningar har räknats ut för fallet med rotationssymmetrisk kropp med ett inre 
övertryck och en tryckskillnad på 80 bar. 

- Ungefärliga materialegenskaper för rostfritt stål har används.  

Tabell 7. Nedan redogörs teoretisk prestanda för PilotKoncept 1. 

Spaltlängd [mm] 4 
Maximalt läckage [l/min] 109 
Maximal aktueringstid [s] 16,9 

Maximala spänningar [MPa] 11,8 
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6.1.4 PilotKoncept 2 
PilotKoncept 2 har en näst intill identisk konstruktion som Pilotkoncept 1. Dock har konceptet 
inte ett lika stort läckage som PilotKoncept 1 har i och med att samtliga kammare är förslutna vid 
stängt läge. Det läckage om uppkommer vid stängt läge är det spaltläckage som tar sig ut via 
utloppet.  

En farhåga med PilotKoncept 2 är dess aktueringstid. Pilotkonceptet är beroende av ett 
spaltläckage för att förmå stänga sig själv. Med samma beräkningar fast med en spaltlängd på 7 
mm samtidigt som man antar att inget tryckfall uppkommer över ventilen fås maximal 
aktueringstid på 29,5 s.   

6.2 Laborativ utvärdering 
6.2.1 Adimek AB koncept 1 
Ventilen hade till en början ett näst intill obefintligt läckage. Den klarade av de påfrestningar 
som skapades av arbetstrycket vid utvärderingen och aktuerades problemfritt.  

Efter ett antal aktueringar hade ventilen ett större läckage och gick inte längre att aktuera. Vid 
demontering sågs att tätningarna hade slitits sönder.  

 

Figur 50. Ovan ses en av tätningar i ventilkolven som skjuvats sönder vid drift. 

Ventilen skickades tillbaka till Adimek AB där tätningsfunktionen konstruerades om och 
utvärderades igen, som Adimek Koncept 2.   

6.2.3 Adimek AB koncept 2 
Utvärderingen för Adimek Koncept 2 gjordes knappt då vattenläckaget vid ett tidigt stadium 
noterades vara högt. Vid ett arbetstryck på 80 bar när ventilen befann sig i stängt läge uppmättes 
ett läckage på 229 g vatten under uppmätningsperiod på 15,4 s, vilket motsvarar ett 
vattenläckage på 892 g/min, detta är cirka nio gånger större än maximalt tillåtet läckage. 
Utvärderingen för Adimek Koncept 2 avslutades direkt efter tidigare nämnda uppmätning. 

Funktionsprototyper 
Koncepten som tillverkats har konstruerats för att klara av de krav ställda från 
kravspecifikationen. Däremot finns intresset för hur pass bra funktionsprototyperna fungerar, då 
menat för tillförlitlighet, flöden och aktueringskrafter. De saker som utvärderats är: 
• Ventilens interna läckage 
• Ventilens vK -värde. 
• Ventilens aktueringskrafter 
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• Funktion och tillförlitlighet 

De två övre punkterna har utvärderats varpå resultat har erhållits. De två senare punkterna har 
utvärderats genom uppskattning och känslomässiga intryck. Dessa nedre punkter är sen tidigare 
endast satta som önskemål för ett nytt eventuellt ventilpaket och bidrar till en bredare 
dokumentation inför framtida valet av koncept.  

Nedan presenteras de mest relevanta informationen som erhölls vid utvärderingar. 
Utvärderingsformulären där metoder beskrivs finns i bilagor F, G och H.  

6.2.4 Befintligt ventilpaket 
I Figur 51 ses det befintliga ventilpaketet.  

 

Figur 51. Ovan ses ventilpaket som utvärderats. Till vänster med ventil kolv och till höger utan. 

Det befintliga ventilpaketets prestanda har utvärderats laborativt i syfte att stå som referens till 
de övriga funktionsprototyperna. Hos ventilen uppmättes ett läckage på 41,6 g/min och 
genererade ett -värde på 0,27 . De krafter som krävdes för att aktuera ventilen 
bedömdes vara små. Ventilen kunde öppnas med klämkraften från en människohand och den 
vekaste fjädern lyckades på egen hand stänga ventilen.  

vK hm /3

Funktionen och tillförlitligheten har sedan tidigare bedömts vara ett problem för det befintliga 
ventilpaketet.  

Utvärderingen beskrivs mer i bilaga F – ”Utvärdering av befintligt ventilpaket”. 

6.2.5 Befintlig ventilpaket med balanserad bussning 
I Figur 52 ses den tillverkade prototypen med en ventilkolv i sig. Denna bussning har placerats i 
befintlig ventilbussning och därefter utvärderats. 

 

Figur 52. Ovan ses den tillverkade bussningen med en ventilkolv. Till vänster ses bussningens inlopp och till höger 
bussningens utlopp.  
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Bussningen byttes ut till en balanserad i det befintliga ventilpaketet. Ett internt vattenläckage 
mättes upp till 15 g/min. Ett -värde mättes upp till 0,24 . De krafter som krävdes för att 
aktuera ventilen bedömdes vara större än för den befintliga bussningen. En större fjäderkraft 
krävdes för att stänga ventilen. 

vK hm /3

Funktion och tillförlitlighet anses därför vara sämre än för befintligt ventilpaket.  

Utvärderingen beskrivs mer detaljerat i bilaga G – ”Utvärdering av balanserad ventil”. 

6.2.6 Pilotstyrd ventilkoncept 
I Figur 53 ses den tillverkade prototypen för konceptet ”pilotstyrd ventil”. Till vänster är 
prototypen monterad och till höger demonterad med följande komponenter; 1.Ventilhus 
(tillverkat), 2. Ventilkolv (tillverkat), 3. Returfjäder (Lesjöfors AB), Tätning (Rotera AB), 
Ventillock (Tillverkad), Nippel (Mekonomen AB). 

 

Figur 53. I figurerna ovan ses funktionsprototypen. Till vänster assemblerad och till höger demonterad. 

Det pilotstyrda ventilkonceptet hade ett läckage på 8 g/min och efter vissa modifieringar av 
konceptet uppnåddes ett -värde på 0,34 .  vK hm /3

Farhågorna om att ventilen dels inte skulle öppna sig fullständigt samt att ventilkolven skulle 
börja oscillera inträffade aldrig under försöken. Ventilen öppnades och stängdes distinkt med 
snabba öppnings - och stängningstider. Dessa observationer ger belägg till att bedöma 
funktionaliteten och tillförlitligheten som bra. 

Konceptet testades att aktueras pneumatiskt. Rekommenderad aktuator från Bosch-Rexroth ska 
bidra med tillräckligt stor aktueringskraft (den kraft som krävs för att täta utloppskanalen).  

Förslagsvis konstrueras en dräneringsnippel med extern diameter på 2 mm och en intern diameter 
på 1 mm. Med den dimensionen skulle en pneumatisk aktuator med kolvdiametern 10 mm räcka.  
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Konceptets spaltläckage mättes upp för att på så vis få en känsla för spelet mellan ventilhus och 
ventilkolv. Resultat presenteras i  

Tabell 8.  

Tabell 8. Tabell visar för hur spaltläckaget varierar med arbetstrycket.  

Tryck 
 [bar] 

Flöde  
[g/min] 

Minimalt spel 
[µm] 

Maximalt spel 
[µm] 

60 83 28 38 
70 83 27 36 
80 85 26 35 

Tabellen presenterar uppmätt tryck med uppmätt läckage samt minimalt och maximalt spel vilka 
är beräknade. Minimalt spel är uträknat då med scenariot att kolv och ventilhus är excentriska 
medans maximalt spel är kolv och ventilhus excentriska.   

 Utvärderingen beskrivs mer detaljerar i bilaga H – ”Utvärdering av pilotstyrt ventilpaket”. 
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 7 RESULTAT  
Utifrån de koncept som genererats och utvärderats har tillräckligt mycket information erhållits 
för att ge underlag till nya Work plans. I detta kapitel presenteras förslag till fyra stycken Work 
plans samt redovisning till valet för kommande Work plan att jobba vidare med. 

 

7.1 Konceptförslag 
Med de genererade koncept som presenterats i tidigare kapitel presenteras här olika förslag till 
nya Work plans som direkt är beroende av vilket koncept som väljs. Likaså är för varje koncepts 
framtida Work plan betydande för val av koncept. Varje Work plan utvärderas utifrån 
utvärderingsverktyget som presenterades i kapitel 5.3 – ”Utvärderingsverktyg” innan. 

Mer specifikt om vad som rekommenderas till framtida arbete presenteras i ett senare kapitel där 
även vald Work plan presenteras mer genomförligt.  

7.1.1 Work plan 2.1  - Använda sig av befintligt ventilpaket. 
Denna Work plan tar tillvara på befintlig konstruktion och dess komponenter. Sugkoppsmodulen 
bedöms ha en funktionalitet som tillfredställer dagens behov. Potentiella utvecklingssteg skulle 
därför vara att analysera tribologin för sugkoppsmodulens komponenter. Tribologin bör främst 
förbättras för tätningen mellan cylinder ventilkolv och cylinderlopp. Figur 54 illustrerar Work 
plan 2.1. 

 

Figur 54. I figuren ovan illustreras Work plan 2.1. 

7.1.2 Work plan 2.2 – Befintligt ventilpaket med membranstyrd ventilcylinder.    
Work plan 2.2. Tar tillvara på den befintliga ventilkonstruktionen och dess bussning. Den 
pneumatiska aktueringskonstruktionen byts ut för att förbättra ventilpaketets funktionalitet. Det 
som förslagsvis bör göras i en kommande Work plan är att bygga funktionsprototyper för 
verifiera att konceptet fungerar som tänkt samt komma fram till det gummi som ter sig mest 
lämpligt för så bra funktionalitet som möjligt. Därefter återstår implementeringsarbete som 
troligen endast innefattar små modifieringar för befintlig sugkoppsmodul. Figur 55 illustrerar ett 
förslag på kommande Work plan 2.2. 

 

Figur 55. I figuren ovan illustreras Work plan 2.2. 
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7.1.3 Work plan 2.3 – Befintligt ventilpaket med balanserad bussning. 
Work plan 2.3 använder sig av befintlig ventilpaket med balanserad bussning. I kommande Work 
plan finns behovet av att konstruera om ventilkolvarna då befintliga ventilkolvar inte har ultimat 
funktion för användandet av en balanserad bussning. Funktionaliteten för de balanserade 
ventilbussningarna behöver dessutom verifiera. Figur 56 illustrerar arbetsplanen för Work plan 
2.3. 

 

Figur 56. I figuren ovan illustreras Work plan 2.3. 

7.1.4 Work plan 2.4 – Pilotstyrd ventil 
I Work plan 2.4 beslutas att användandet av en pilotstyrd ventil är det bästa alternativet. 
Ytterligare steg i denna Work plan är för det första konstruktion av ett ytterligare koncept med 
mer optimerade geometrier och tillsammans med tidigare rekommenderad pneumatisk aktuator 
från Bosch-Rexroth som tidigare har presenterats. Därefter måste omfattande 
implementeringsarbete utföras på sugkoppsmodulen för att ventilen kan bli kompatibel med 
sugkoppsmodulen. Ytterligare en funktionsprototyp där det pilotstyrda ventilpaketet är 
implementerad i sugkoppsmodulen bör konstrueras. Detta för att se att sugkoppsmodulens övriga 
funktioner fungerar tillsammans med det nya ventilpaketet. I Figur 57 illustreras arbetsgången 
för aktuell Work plan. 

 

Figur 57. I figuren ovan illustreras Work plan 2.4 

7.2 Val av koncept 
Konceptvalet har gjorts med grund från resultaten som erhållits från tidigare utvecklat 
utvärderingsverktyg. Samtliga Work Plans har värderats varpå värderingen har diskuterats i ett 
möte med deltagare Författaren, Klas Schjelderup, Martin Sandberg, David Ålind och David 
Stenman.  
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Den arbetsplan som erhöll flest poäng var Work plan 2.4. Betygsättningen för alla Work Plans i 
varje underkategori ses i Tabell 9. Motiveringar till betyg för koncepten finns att tillhandahålla i 
bilaga L – ”Betygsättning av förslag till Work plans”.   

Tabell 9. Betygsättning för samtliga Work plans i varje underkategori. 

Workplan   2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

  Värdering         
1. Layout 3 6,6 6,6 6,6 6 
Tjocklek 0,8 2 2 2 2 
Övriga dimensioner 0,2 3 3 3 2 
            
2. Tillverkning 2 2,6 2,6 2,6 6,0 
Komplexitet 0,7 1 1 1 3 
Tid 0,3 2 2 2 3 
            
3. Prestanda 3 9,0 8,0 8,0 9,0 
Kv-värde 0,33 3 3 2 3 
Aktueringstid 0,33 4 3 4 3 
Läckage 0,34 2 2 2 3 
            
4. Ekonomi 2 6,8 5,2 6,8 3,6 
Framtida implementeringsarbete 0,4 4 3 4 1 
Tillverkning och 
materialkostnad 0,2 1 1 1 3 
Risk 0,4 4 3 4 2 
            
5. Funktionalitet 4 4,8 11 8 14,8 
Tillförlitlighet 0,8 1 3 2 4 
Dekontaminationsbarhet 0,1 2 2 2 2 
Fältmässighet 0,1 2 2 2 3 
            
Totalt   30 34 32 39,4 





8 SLUTSATS, DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 
Sammanfattningen baseras på resultat från utvärderingar och de studier som gjorts i 
referensramen. 

8.1 Diskussion 
De magnetstyrda ventilerna, solenoidventilerna, verkar kräva en elektromagnet vars dimensioner 
överstiger tillåtna dimensioner på grund av att magneten ska vara tillräckligt stark för att kunna 
aktuera ventilen. På grund av höga arbetstryck ställs även högre krav på membran vilka aktuerar 
ventilen. 

Servostyrda solenoidventiler har enbart haft konstruktioner som även dessa överskridit tillåtna 
dimensioner.  

Diskussioner med försäljare från Burkert, och Coax har varit skeptiska till att en standardventil 
vilken uppnår kraven ställda från kravspecifikationen finns på dagens marknad.       

Konceptet har konstruerats och tillverkats som funktionsprototyp, varpå prototypen inte är 
tillverkad i tillåtna material och en pneumatisk aktuering endast provats via en provrigg för att se 
för hur stor pneumatisk aktueringskolv som behövs. Därav återstår utvecklingsarbete för att 
konceptets skall realiseras. 

Konceptet där bussningen bytts ut till en balanserad bussning gick inte att utvärdera helt rättvist. 
Detta på grund av att vid utvärderingen märktes att befintlig ventilkolv har en urfasning längst 
upp på ventilkolvstången vilket inte märktes, trots att den modifierade bussningen genomgick en 
Design Review. Det anses dock inte vara lönsamt att tillverka en ny, modifierad ventilkolv på 
grund av det som diskuterades tidigare; att friktionen mellan kolvstång och bussning var mindre 
än befarat.  

Friktionen som orsakas på grund av att vattnet vid inloppet trycksätter ventilkolvens kolvstång, 
på befintligt ventilpaket, är inte så stor som befarats. Tester visade att den vekaste fjädern 
förmådde stänga befintligt ventilpaket på egen hand. Friktionen från O-ringen vilken tätar 
ventilkolv med pneumatisk cylinder orsakar tillsammans med friktionen mellan kolvstång och 
bussning komplikationer vad det gäller funktionalitet. Om motståndskrafter orsakat av friktion 
blir högre på grund av serier av passningsfel anses vara värt att undersöka. 

Spaltläckaget som redovisas i Tabell 8 i tidigare kapitel, gav en teoretisk passning mellan 27 till 
36 µm beroendes på om kolven befinner sig i koncentriskt eller excentriskt läge relaterat till 
ventilhuset. Detta spel stämmer inte överens med det spel man kan förvänta sig, då passningen 9 
H6/g6 valts, enligt den teoretiska utvärderingen. I Tabell 10 nedan redovisas väntade spel för tre 
olika passningar.  

Tabell 10. Teoretiska spel för tre passningar. 

Passning Minimalt spel 
 [µm] 

Maximalt spel 
[µm] 

Sannolikt 
spel 
[µm] 

9 H6/g6 5 23 14 
9 H7/g7 5 35 20 
9 H8/g8 5 49 27 

Som det går att se i tabellerna ovan har angiven tolerans förmodligen inte uppnåtts. Anledningen 
till detta kan ha berott på att ventilkonceptet modifierades genom att rörgängan till ventilhuset 
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inte var av standard. Rörgängan borrades upp och efter modifieringen kunde inte ventilkolven 
löpa fritt i dess hål. Därför fick hålet putsats lite grann för att få ventilen att åter löpa fritt. 

Detta kom att endast ge positiva konsekvenser för Pilotkoncept 2 i och med att ett högre 
spaltläckage ger konceptet bättre aktueringstider. Samtidigt orsakade inte spalthöjden något 
nämnvärt vattenläckage via PilotKoncept 2:s utlopp.  

Den stora passningen medförde till att PilotKoncept 1 inte fungerade alls på grund av ett för högt 
vattenläckage. PilotKoncept 1 som presenterats tidigare har en funktionalitet vilket förlitar sig på 
att konstruera en ventil med ett kontrollerat läckage. Samtidigt misstänks Pilotkoncept 1 inte ha 
fungerat på grund av den avfasning som gjordes på ventilkolven. Detta gjordes i samråd med 
tillverkningsverkstaden på grund av att den fina yta och passning som efterfrågades längst ner i 
ventilhusets hål inte gick att utföra.  

Eftersom PilotKoncept 2 fungerar så pass bra samtidigt som PilotKoncept 1 är så pass beroende 
av bra toleranser, på grund av dess kontrollerade läckflöde, finns ingen anledning till att fortsätta 
utveckling av PilotKoncept 1. Mer utveckling bör utföras för PilotKoncept 2 och dess 
vidareutvecklade koncept PilotKoncept 2.1 och PilotKoncept 3. 

8.2 Slutsatser och sammanfattning 
Nedan sammanfattas slutsatser och resultat som dragits efter arbetets utförande: 

• Det finns idag inga standardventiler som skulle kunna ersätta dagens ventilpaket i samverkan 
till kravspecifikation. Det verkar helt enkelt finnas någon marknad för den typ av ventiler 
som eftersökts i projektet.  

• Det har visat sig att det är möjligt att konstruera ett ventilpaket vilket klarar av de ställda 
kraven från kravspecifikationen. Konstruktionen har en slagriktning i en annan riktning 
jämfört mot för ventilkolven på befintlig ventilkonstruktion. Detta gör att ventilens tjocklek 
har potential till att vara betydligt tunnare än för befintlig konstruktion samtidigt som den har 
kapacitet att kunna hantera höga tryck och samtidigt som den förmår hålla ett högt VK -
värde. 

• Friktionen som orsakas på grund av att vattnet vid inloppet trycksätter ventilkolvens 
kolvstång, på befintligt ventilpaket, är inte så stor som befarats. 

• Det spaltläckage som går att räkna ut teoretiskt stämmer inte överens med uppmätt 
spaltläckage i verkligheten.  

• Fyra stycken framtida Work plans vilka innehöll unika förslag om valt ventilkoncept togs 
fram. Det koncept som via ett eget utvärderingsverktyg erhöll flest poäng var den Work plan 
där man implementerar ett utvecklat PilotKoncept till sugkoppsmodulen.  

• Med valt koncept och dess nya arbetsplan återstår en del utvecklingsarbete innan ventilen 
kan börja användas. Projektet är således inte ett färdigutvecklat befintligt ventilpaket utan har 
öppnat en dörr till helt nya typer av ventiler vilka har en potential till mindre dimensioner, 
enklare tillverkning, likvärdiga flödesegenskaper och högre tillförlitlighet. 
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9 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

9.1 Work Plan 2 
Med ett nytt koncept och därmed ny Work plan vald redogörs ett förslag till en mer detaljerad 
arbetsplan, Work Plan 2.  

Vald konceptplan går ut på att använda sig av ett Pilotstyrt koncept som är presenterat i tidigare 
kapitel. Eftersom konceptet har genererats under projektets gång har endast en funktionsprototyp 
verifierat dess funktionalitet.  

Som första steg skulle rekommenderas att identifiera sugkoppsmodulens gränssnitt för att på så 
sätt underlätta en implementering. För tillfället har konceptet visat att den är kapabel till att 
ersätta befintligt ventilpaket till Masterventilen. För att kunna utnyttja ventilkonceptets tunna 
konstruktion måste även Jetventilen bytas ut, alternativt minskas, för att sugkoppsmodulens 
konstruktion skall kunna förtunnas. Förslagsvis skulle det vara värt att utreda för hur man med 
hjälp av pneumatik som styrs med undertryck skulle kunna aktuera Pilotkonceptet. I och med att 
Pilotkonceptet är en ventil vilken är normalt öppen skulle den pneumatiska aktuatorn kunna 
modifieras. Problematiken idag är att man med styrning av undertryck som värst får en maximal 
tryckskillnad på 1 bar. Detta kräver större dimensioner på den pneumatiskkolven varpå ventilens 
dimensioner kan komma att överskida tillåtna dimensioner. Denna problematik skulle förslagsvis 
kunna lösas med hjälp av att implementera en fjäder inuti den pneumatiska aktuatorn och därmed 
förspänna den pneumatiska aktuatorn. 

Ett nästa steg i projektet är att konstruera fler funktionsprototyper till exempelvis 
vidareutvecklade koncept vilka har presenterats i rapporten. Vid detta utvecklingsskede bör även 
material vilka är tillåtna att användas och funktionsprototyperna bör konstrueras så att den 
rekommenderade pneumatiska aktuator kan kopplas på ventilen för att verifiera att dess 
aktueringskraft i praktiken är tillräckligt stor.  

I och med att tribologiska problem uppkommer för pilotstyrda konceptet, kanske inte lika 
omfattande för befintlig konstruktion då den pilotstyrda ventilen är balanserad, finns behov av 
utvecklingsarbete vilket går ut på att hitta rätt materialkombination mellan ventilkolv och 
ventilhus. Att utvärdera hur pass bra en ventilkolv tillverkad i PEEK bör utredas då det idag 
uppkommer kolvpumpar med kolvar vilka använder sig av plastkomponenter i dess 
konstruktioner [Sandberg 2010].  En del studier har gjort förebyggande underlag av val för 
befintliga ytbeläggningar på befintligt ventilpaket. Förslagsvis bör aktuell ytbeläggning användas 
för att utvärdera dess funktionalitet.  

Kolvens geometri skulle även kunna utvecklas. Exempelvis kan tester på att användandet av 
balanseringsspår i kolven utvärderas. Även utvärderingar för vilken passning mellan ventilhus 
och ventilkolv samt andra toleranser så som kast och koncentricitet för ventilkolv och ventilhus 
rekommenderas att utföras för att få ventilkonceptet att fungera så pass bra som möjligt. 

Efter att konceptet har utvecklats till fullo föreslås långtidstester samt att ventilpaketet testas på 
vattendjup upp till 30 meter, vilket är det vattendjup T-skannern kan befinna sig vid. Därav är 
ventilpaketets funktion och tillförlitlighet fullständigt verifierad varpå risken för framtida 
projektplaner minskar. 

Med en verifierad funktion och tillförlitlighet återstår arbete med att optimera dess geometri för 
att på så vis få ventilpaketet att vara så pass litet som möjligt. Att utveckla ett ventilpaket med 
små dimensioner ger troligen även ett stort innovationsvärde för WesDyne TRC: s framtida 
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projekt. Framförallt för inspektionsarbeten vilka efterfrågar inspektionsrobotar med små 
volymer. Geometrioptimering förutsätter att gränssnitten till sugkoppsmodulens är klart 
definierade vilka dessa ska, enligt föreslagen arbetsgång.  

Med en optimerad geometri kan sedan ventilpaketet implementeras till sugkoppsmodulen varpå 
dess funktionalitet provas kopplat till övriga komponenter vilka möjliggör sugkoppsmodulens 
funktion.       

9.2 Rekommendationer 
Vid en tillverkning av ventilen bör angivna toleranser, H6/g6 anges. För vidare tester 
rekommenderas att ventilen kopplas in till en högtryckspump med en mer pålitlig konstruktion. 
Även nya slangkomponenter rekommenderas till inköp för mer behagliga och tillförlitliga 
långtidsutvärderingar i framtiden. 

Detta projekt ligger som en bra grund för eventuell vidare utvecklingsarbete. Rent ekonomiskt 
rekommenderas kommande föreslagna Work plan utformas som förslag till kommande 
examensarbeten inom exempelvis Maskinkonstruktion. På så sätt minimeras de ekonomiska 
utvecklingsriskerna samtidigt som alldeles ny teknikkompetens kan utnyttjas. Detta skulle ge 
bättre underlag vid eventuella nyanställningar, både lokalt för WesDyne TRC och globalt för 
Westinghouse. 
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BILAGA A - TILLÅTNA MATERIAL 
Nedan presenteras de material som är tillåtna att användas i kärnkraftverkens reaktortankar. 
 
Rosttfira Stål 

SS-norm EN Materialstruktur
Sträckgräns 

[MPa] 
Dragbrottsgräns 

[MPa] 
E-modul 

[GPa] 
Längd-

utvidgning 
2321 1.4057 Martensitiskt 600 800-950 215 10,5 

2324 1.4460 
Ferit-

austentitiskt 460 620-880 200 13,5 
2331 1.4310 Austenitiskt 1375 -1890 1720 - 2365 185 17 
2333 1.4301 Austenitiskt 190 - 230 500-750 200 16,5 
2343 1.4436 Austenitiskt 200-240 500-730 200 16,5 
2346 1.4305 Austenitiskt 190 500-750 200 16,5 
2352 1.4306 Austenitiskt 180-220 460-680 200 16,5 
1312 1.0038 info saknas 175-235 360-510 210 12 
1412 1.0149 info saknas 205-275 380-580 210 12 
1672 1.1191 info saknas 280-320 590-740 210 12 

 
Aluminium 
SS-norm EN E-modul [GPa] Längduvidgning

4312 
6082 
[AlSiMgMn] 70 24

4007 
1050A [Al 
99.5] 70 23,5

 
Plaster 
Förkortning fullständigt namn 

PEEK 
Polyether ether 
ketone 

POM Polyoxymethylene 

PETP 
Termoplastisk-
polyester 

PMMA Akrylplast 

 
 Karbonat-plast PC 
Makrolon 

 
Gummin 
Polyrethan 
Nitril 
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BILAGA B - FÖRFRÅGAN OM NYTT VENTILPAKET 
WesDyne TRC AB, ett av Westinghouse helägda bolag, är intresserad av en ny, mer effektiv 
ventillösning till en av sina robotar. Nedan följer beskrivning om befintlig, egentillverkad 
ventilkonstruktion.  
 
Befintlig lösning och funktion 
I figur 1 nedan ses en principskiss för befintligt ventilpaket. 
 

 

Figur 1. Principskiss för befintligt ventilpaket. 

 
Ventilens syfte är att kontrollera passage av ett vattenflöde1, se pil 1 i Figur 1. En urfasning på 
ventilkolvens kolvstång, se pil 2 i Figur 1, gör det möjligt att kontrollera flödet.  
 
Ventilen styrs med hjälp av att låta tryckluft föras in via ventilcylindern som sedan trycker fram 
ventilkolven. Ventilen är normalt stängd.  
 
Dimensioner 
På befintlig konstruktion är ventilkolvens diameter cirka 40 mm och dess kolvstång har en 
diameter på 9 mm. Principskissen som ses i Figur 1 kan betraktas som någorlunda skalenlig.  
 

                                                 
1 Vattenflödet består av reaktorvatten, därmed avjoniserat, med en temperatur på 20-50° Celsius 
vid 80 bar tryck mot omgivande medium (vatten vid 0-30 meters djup)  
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Kravspecifikation 
Notera att befintlig funktionsprincip för ventilpaketet idag inte bör eftersträvas utan WesDyne 
TRC endast är intresserad av en pneumatiskt styrd 2-vägsventil inom nedan ställda krav. 
Materialkrav: 
Ventilen får endast bestå av material tillåtna enligt restriktioner från kärnkraftverken.  

Dessa finns mer precist presenterade i ett Exceldokument som tillhandahålls av Westinghouse.  

Riktlinjer till vilka material som är tillåtna är: 

Metaller: 
- Rostfritt stål 
- Aluminium 

Plaster: 
- PEEK 
- POM 

 

Exempel på ej tillåtna material är brons, koppar och mässning, samt PTFE-beläggningar. 
Internt läckage: 
Maximalt tillåtet internt läckage för ventilpaketet är satt till 100 gram vatten/minut. 
Flöde och tryckfall, Kv-värde 

Ventilen måste ha ett -värde på minst 0,2. VK
Påfrestningar: 
Ventilpaketen ska klara av ett vattentryck på 120 bar 
Dimensioner: 
Ventilpaketen får inte påverka den omgivande modulens tjocklek så att dess storlek inte 
överstiger maximalt tillåten tjocklek, ventilpaketets dimension i z-led som ses i Figur 1, på 35 
mm.  
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BILAGA C – PRODUKTBLAD AKTUATOR 
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BILAGA D – RITNINGAR 
Denna bilaga innehåller ritningar till funktionsprototyper, nedan listas vilka: 

- Balanserad bussning (BalanseradKoncept 2) 

- Ventilhus (Pilotkoncept 1 och 2) 

- Ventilkolv (Pilotkoncept 1och 2) 

- Ventillock (Pilotkoncept 1 och 2) 
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BILAGA E – UTVÄRDERING KONCEPT 
KONSTRUERAT AV ADIMEK AB 
Ventil:  Ventilpaket konstruerat och tillverkat av Adimek AB 

Material: 
Krav: Ventilen får endast bestå av material som är tillåtna enligt restriktioner från 

kärnkraftverken. Dessa finns mer precist presenterade i ett Excel-dokument som 
tillhandahålls av WesDyne TRC. 

Utförande:  Genom att jämföra ventilens material mot de tidigare uppställda, tillåtna material 
från WesDyne TRC. 

Resultat: Nedan presenteras ventilpaketets komponenter med dess material. 
 

Komponent Material 
Ventilhus Aluminium 
Kolv Aluminium 
Returfjädrar Rostfritt stål 
O-ring för tätning kolv/cylinder NBR Gummi 
O-ring  NBR Gummi 
Skruv Rostfritt stål 

Slutsats: Ventilpaket innehar bara komponenter vilka är tillåtna av användande i 
kärnkraftverk. 

Dimensioner: 
Krav: Ventilpaketen får inte påverka sugkoppmodulens tjocklek så att denna storlek inte 

överstiger dagens tjocklek på 35 mm. 
 
Utförande: Med hjälp av ett skjutmått kontrolleras ventilens yttermått. 
 
Resultat: Ventilen har dimensionerna 35x60x60 mm 
 
Slutsats: Ventilen har tillräckligt små dimensioner enligt kravspecifikationen. 

Internt vattenläckage: 
Krav:  Maximalt tillåtet internt vattenläckage per sugkoppsmodul är satt till 100 g/min 

Utförande: Ventilen ansluts till en högtryckspump. Vid stängt läge för ventilen ansätts ett 
tryck på 80 - 90 bar med samma motivering som tidigare. Ventilens läckage mäts 
upp under en godtycklig tid beroendes på högtryckspumpens form, dock minimal 
uppmätningstid på fem minuter. 

Provrigg:  Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. För att enklare mäta ventilens 
läckage kopplas samtliga komponenter vilka sitter bakom ventilen bort. Detta för 
att kunna föra in ventilen in i en plastpåse vars syfte är att samla in 
vattenläckaget. 

Slutsats: Ventilens läckage kan ses som obefintlig och klarar därför av kraven med god 
marginal. 

Påfrestningar 
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Krav:  Ventilpaketen ska klara av ett vattentryck på 120 bar. 

Utförande: Ventilen kommer att anslutas till en högtryckspump, pump som trycksätter vatten, 
samt till tryckluft. Ventilen aktueras flertalet gånger med ett arbetstryck mellan 80 
till 90 bar, beroendes på den dagsform högtryckspumpen befinner sig vid.  

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. 

Resultat: Ventilens stängnings och öppningsförmåga fungerade tillfredställande. 
Öppningstiden för ventilen var låg meddans stängningstiden, tiden det tar från att 
lufttrycket sänks till att vattenflödet från ventilen upphör, uppmättes till 4 s. 

Efter ett antal öppningar och stängningar hade ventilens interna läckage stigit från 
praktiskt taget obefintligt läckage till mer än 100 g/min. I slutet av testförsöket 
hade ventilkolven låst sig i öppet läge.  

Efter inspektion av demonterad ventil konstaterades att tätningsringar för 
ventilens vattenlopp hades slitits sönder.  

 
 
Slutsats: Ventilen tillfredställer inte tidigare satta krav från kravspecifikationen.  

Flöde och Tryckfall, Kv-värde 

Krav: Ventilen måste ha ett -värde på minst 0,2.   VK

Utförande Genom att ställa in nålventilen kan olika tryckfall över ventilen genereras. 
Tryckfallet anses vara skillnaden i utslag för manometer innan respektive efter 
ventilen. Flödet för olika tryckfall mäts upp under en minut. -värdet räknas ut 
för varje tryckfall. 

VK

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. Efter nålventilen sätts en hink 
för att kunna mäta upp den mängd vatten som flödar genom systemet. 

 
Resultat: I tabellen nedan visas uppmätta data för vattenflödet genom ventilen. 
 

Tryckfall, [bar] pΔ Flöde,  [ ] hq hm /3

p
QKv
Δ

= * 

0,5 0,36 0,5 
1 0,48 0,5 
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Värdena i tabellen ovan är endast ungefärliga, speciellt för uppmätt tryckfall. Detta 
på grund av svårlästa manometrar. Huvudsaken är att ett flöde på 5,1 liter i minuten 
genererar ett så pass lågt tryckfall som mindre än 1 bar e

Slutsats:  

 vilk t betyder att ventilen 
ger ett tillräckligt stort flöde enligt kravspecifikationen.  

ng 
Motiv: 

nas som 

Utförande: er med ett arbetstryck på 80 bar. 

Provrigg: en aktueras antingen 

esultat: Öppningstid skedde på mindre än en sekund, ventilen stängdes på fyra sekunder. 

*) Vattnets densitet har antagits vara 1 varpå 

Aktueri
Ventilens tillförlitlighet är av stor betydelse och avgör direkt sugkoppsmodulens 
funktionalitet. Ventilstyrningens funktion är av stor vikt vid en slutlig utvärdering 
för valet av ventil till sugkoppsmodulen.  En väl fungerande aktuering räk
en stor del vid bedömning av en ventils funktionalitet och tillförlitlighet. 

Ventilen öppnas och stängs ett antal gång
Öppningstid respektive stängningstid mäts.  

Provrigg vilken är beskriven i tidigare kapitel används. Ventil
pneumatiskt eller manuellt beroendes på ventilkonstruktion.  

R
 
 

3/ dmkg 1=lρ  
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BILAGA F – UTVÄRDERING AV BEFINTLIGT 
VENTILPAKET 
Dimensioner 
Krav: Ventilpaketen får inte påverka sugkoppmodulens tjocklek så att denna överstiger 

dagens tjocklek på 35 mm. 

Utförande: Med hjälp av exempelvis ett skjutmått och ritningar kontrolleras ventilens 
yttermått. 

Påfrestningar 
Krav:  Ventilpaketen ska klara av ett vattentryck på 120 bar. 

Utförande: Ventilen kommer att anslutas till en högtryckspump, pump som trycksätter vatten, 
samt till tryckluft. Ventilen aktueras flertalet gånger med ett arbetstryck mellan 80 
till 90 bar, beroendes på den dagsform högtryckspumpen befinner sig vid.  

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. 

Resultat Ventilpaketets konstruktion har används vid tidigare inspektioner vilket verifierar 
att konstruktionen klarar av påfrestningar. 

Internt vattenläckage 
Krav:  Maximalt tillåtet internt vattenläckage per sugkoppsmodul är satt till 100 g/min 
Utförande: Ventilen ansluts till en högtryckspump. Vid stängt läge för ventilen ansätts ett 

tryck på 75 - 90 bar med samma motivering som tidigare. Ventilens läckage mäts 
upp under en godtycklig tid beroendes på högtryckspumpens form, dock minimal 
uppmätningstid på fem minuter. 

Provrigg:  Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. För att enklare mäta ventilens 
läckage kopplas samtliga komponenter vilka sitter bakom ventilen bort. Detta för 
att kunna föra in ventilen in i en plastpåse vars syfte är att samla in 
vattenläckaget. 

Resultat  Internt vattenläckage för befintligt ventilpaket uppmättes till 208 gram vatten  
41,6 g/min. 

Slutsats: Resultatet lär vara rimligt i och med att Martin Sandberg har vid ett tidigare 
tillfälle mätt ett läckage på 45 g/min. 

Flöde och Tryckfall, Kv-värde 

Krav: Ventilen måste ha ett -värde på minst 0,2.   VK

Utförande Genom att ställa in nålventilen kan olika tryckfall över ventilen genereras.  
Tryckfallet anses vara skillnaden i utslag för manometer innan respektive efter 
ventilen. Flödet för olika tryckfall mäts upp under en minut. Kv-värdet räknas ut 
för varje tryckfall.  

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. Efter nålventilen sätts en hink 
för att kunna mäta upp den mängd vatten som flödar genom systemet. 
Manometrar byttes ut till andra manometrar med bättre avläsningsprecision. I och 
med de nya manometrarna klarade av ett maximalt tryck på 5 bar ersattes 
högtryckspumpen till en vattenkran.  
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Resultat: Nedan i tabell visas uppmätta data för vattenflödet genom ventilen. På grund av 
svårlästa manometrar, kunde endast en grov uppskattning göras. Därför redovisas 
endast de intervall som tryckfallet kan ha lega mellan under uppmätningarna.  

 
1p  2p  pΔ  min/lq * hq  VK * 

2 1,2 0,8 3,8 0,228 0,26 
2,6 2,4 0,2 2,2 0,132 0,30 
2 1,6 0,4 2,9 0,174 0,28 

2,4 1,8 0,6 3,4 0,204 0,26 
    medel: 0,27 

 
Slutsats:  Värdena ovan bör ligga som riktlinjer för övriga ventilkoncept. 

Aktueringskrafter 
Motiv: Ventilens tillförlitlighet är av stor betydelse och avgör direkt sugkoppsmodulens 

funktionalitet. Ventilstyrningens funktion är av stor vikt vid en slutlig utvärdering 
för valet av ventil till sugkoppsmodulen.  En väl fungerande aktuering räknas som 
en stor del vid bedömning av en ventils funktionalitet och tillförlitlighet. 

Metod:  Ventilen utvärderades utan pneumatisk aktuering. Detta genom att ventilen 
öppnas och stängs manuellt genom att demontera ventilpaketets lock. Därefter 
öppnas ventilen med handkraft och stängs med hjälp av returfjädrar. På så sätt fås 
en indikation om ventilens tröghet att aktueras. 

De returfjädrar som användes var de som normalt används i ventilpaketen i tabell 
presenteras mer information. Datan är hämtat från leverantörens hemsida, 
www.smalley.com, och sedan översatt till SI-enheter. 

  
Fjäder Fri höjd 

[mm] 
Fjäderkonstant 
[N/mm] 

Arbetskraft  
[N] 

C137-H5-S17** 17,8 17  220 
C100-H6-S17** 19 12,7 177,8 

Resultat: Ventilen ter sig inte att kräva speciellt höga aktueringskrafter, varken för att 
öppna eller att stänga sig. Tester visade att till och med den svagaste fjädern hade 
tillräckligt hög fjäderkonstant för att lyckas stänga ventilen. Minsta 
aktueringskraft för att stänga ventilen är mindre än 177,8 N. 

Slutsats: Anledningen till att ventilen ter sig ha svårigheter lär troligtvis bero på tätningen 
för pneumatiken vilken aktuerar ventilen. Denna friktion är troligtvis hög vilket 
medverkar till problem när ventilpaketet ska stängas.  

Funktion och tillförlitlighet 
Beskrivning: Ett helhetsuttryck sätts på ventilen utifrån all data och känslan av ventilen vid 

provning. 

Slutsats: Befintligt ventilpaket gav ett intryck om att ha en bra funktionalitet. Värt att 
notera är att ventilpaketet utvärderades utan pneumatisk aktuering. 

*) För beräkning av -värde har vattnets densitet antagits vara 1 . VK 3/ dmkg

**) http://www.smalley.com/part_lookup/part_lookup.asp  
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BILAGA G - UTVÄRDERING AV BALANSERAD VENTIL 
 
Ventil:  Balanserad 

Internt vattenläckage 
Krav: Maximalt tillåtet internt vattenläckage per sugkoppsmodul är satt till 100 g/min 

Utförande: Ventilen ansluts till en högtryckspump. Vid stängt läge för ventilen ansätts ett 
tryck på 80 - 90 bar med samma motivering som tidigare. Ventilens läckage mäts 
upp under en godtycklig tid beroendes på högtryckspumpens form, dock minimal 
uppmätningstid på fem minuter. 

Provrigg:  Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. För att enklare mäta ventilens 
läckage kopplas samtliga komponenter vilka sitter bakom ventilen bort. Detta för 
att kunna föra in ventilen in i en plastpåse vars syfte är att samla in 
vattenläckaget. 

Resultat: 75 gram vatten på 5 minuter  15 g/min.  

Slutsats: Det interna vattenläckaget anses vara bra och framförallt bättre än befintligt 
ventilpaket. 

Påfrestningar 
Krav:  Ventilpaketen ska klara av ett vattentryck på 120 bar. 

Utförande: Ventilen kommer att anslutas till en högtryckspump, pump som trycksätter vatten, 
samt till tryckluft. Ventilen aktueras flertalet gånger med ett arbetstryck mellan 75 
till 90 bar, beroendes på den dagsform högtryckspumpen befinner sig vid.  

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. 

Resultat: Inga märkbara haverier skedde. 

Slutsats: Påfrestningar lär inte vara ett problem för bussningen.  

Flöde och tryckfall, Kv-värde 

Krav: Ventilen måste ha ett -värde på minst 0,2.   VK

VK

Utförande Genom att ställa in nålventilen kan olika tryckfall över ventilen genereras.  
Tryckfallet anses vara skillnaden i utslag för manometer innan respektive efter 
ventilen. Flödet för olika tryckfall mäts upp under en minut. -värdet räknas ut 
för varje tryckfall. 

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. Efter nålventilen sätts en hink 
för att kunna mäta upp den mängd vatten som flödar genom systemet. 
Manometrar byttes ut till andra manometrar med bättre avläsningsprecision. I och 
med de nya manometrarna klarade av ett maximalt tryck på 5 bar ersattes 
högtryckspumpen till en vattenkran. 

 
Resultat: Nedan i tabell visas uppmätta data för vattenflödet genom ventilen. På grund av 

svårlästa manometrar, kunde endast en grov uppskattning göras. Därför redovisas 
endast de intervall som tryckfallet kan ha legat mellan under uppmätningarna.  
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1p  2p  pΔ  min/lq * hq  VK * 
2,2 1,4 0,8 3,6 0,216 0,241 
2 1,4 0,6 3 0,18 0,232 

2,1 1,7 0,4 2,5 0,15 0,237 
2 1 1 3,9 0,234 0,234 
    medel: 0,236 

 
Slutsats:  Ventil med balanserad bussning har ett något sämre Kv-värde än för befintlig 

ventilkonstruktion. 

Aktueringskrafter 
Metod:  Ventilen utvärderades utan pneumatisk aktuering. Detta genom att ventilen 

öppnas och stängs manuellt genom att demontera ventilpaketets lock. Därefter 
öppnas ventilen med handkraft och stängs med hjälp av returfjädrar. På så sätt fås 
en indikation om ventilens tröghet att aktueras. 

De returfjädrar som användes var de som normalt används i ventilpaketen i tabell 
presenteras mer information. Datan är hämtat från leverantörens hemsida, 
www.smalley.com, och sedan översatt till SI-enheter. 

 
Fjäder Fri höjd 

[mm] 
Fjäderkonstant 
[N/mm] 

Arbetskraft  
[N] 

C137-H5-S17** 17,8 17  220 
C100-H6-S17** 19 12,7 177,8 

 

Resultat: Bussningen krävde högre aktueringskrafter jämfört mot befintlig bussning. Den 
svagaste fjädern orkade inte på egen hand aktuera, och därmed stänga ventilen. 
Minsta aktueringskraft för den balanserade bussningen är ett värde mellan 177,8 
till 220 N. 

Funktion och tillförlitlighet 
Utförande: En bedömning av konceptets funktion och tillförlitlighet görs. 

Slutsats:  Ventilen tenderade till att ha en sämre funktionalitet än för befintligt ventilpaket. 
Noterbart är att ventilbussningen inte konstruerades 100 procentigt rätt. För en 
mer rättvis utvärdering måste ventilpaketet med balanserad bussning utvärderas 
med en modifierad ventilkolv. 

*) För beräkning av -värde har vattnets densitet antagits vara 1 . VK 3/ dmkg

**) http://www.smalley.com/part_lookup/part_lookup.asp 

  89



BILAGA H - UTVÄRDERING AV PILOTSTYRT 
VENTILPAKET 
Ventil:  Pilotstyrd ventil koncept 2 

Internt vattenläckage 
Krav:  Maximalt tillåtet internt vattenläckage per sugkoppsmodul är satt till 100 g/min 

Utförande: Ventilen ansluts till en högtryckspump. Vid stängt läge för ventilen ansätts ett 
tryck på 75 - 90 bar med samma motivering som tidigare. Ventilens läckage mäts 
upp under en godtycklig tid beroendes på högtryckspumpens form, dock minimal 
uppmätningstid på fem minuter. 

Provrigg:  Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. För att enklare mäta ventilens 
läckage kopplas samtliga komponenter vilka sitter bakom ventilen bort. Detta för 
att kunna föra in ventilen in i en plastpåse vars syfte är att samla in 
vattenläckaget. 

Resultat: Uppmätt vattenläckage: 40 gram på 5 minuter  8 g/min. 

Slutsats: Konceptet har ett läckage som är tillfredställande.  

Påfrestningar 
Krav:  Ventilpaketen ska klara av ett vattentryck på 120 bar. 
Utförande: Ventilen kommer att anslutas till en högtryckspump, pump som trycksätter vatten, 

samt till tryckluft. Ventilen aktueras flertalet gånger med ett arbetstryck mellan 75 
till 90 bar, beroendes på den dagsform högtryckspumpen befinner sig vid.  

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. 

Resultat  Ventil havererade ej under försöken.  

Slutsats: Påfrestningar i övrigt är inte speciellt vidkommande då prototypen är tillverkad i 
mässing, ett material som inte är tillåtet i kärnkraftsmiljöer och har lägre E-modul 
än till exempel Rostfritt stål. 

Flöde och Tryckfall (Kv-värde) 

Krav: Ventilen måste ha ett -värde på minst 0,2.   VK

VK

Utförande Genom att ställa in nålventilen kan olika tryckfall över ventilen genereras.  
Tryckfallet anses vara skillnaden i utslag för manometer innan respektive efter 
ventilen. Flödet för olika tryckfall mäts upp under en minut. -värdet räknas ut 
för varje tryckfall. 

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. Efter nålventilen sätts en hink 
för att kunna mäta upp den mängd vatten som flödar genom systemet. 
Manometrar byttes ut till andra manometrar med bättre avläsningsprecision. I och 
med de nya manometrarna klarade av ett maximalt tryck på 5 bar ersattes 
högtryckspumpen till en vattenkran. 

Resultat: Nedan i tabell visas uppmätta data för vattenflödet genom ventilen. 
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1p  2p  pΔ  min/lq * hq  VK * 
2,4 2 0,4 3,9 0,234 0,370 
2,4 1,6 0,8 5,1 0,306 0,342 
3 2 1 5,4 0,324 0,324 
3 2,4 0,6 4,4 0,264 0,341 
    medel: 0,34 

Slutsats:  Konceptet har ett tillräckligt stort -värde.  VK

Aktueringstid 
Metod:  Ventilen aktueras och öppningstiden mäts. 

Resultat:  Aktueringstid < 1sekund 

Aktueringskrafter 
Provrigg: Ventilen monteras i linje med en pneumatisk cylinder och en tätningsbricka 

mellan cylindern och ventilens dräneringskanal. Därefter akuteras ventilen genom 
att cylindern trycksätter tätningsbrickan som tätar dräneringskanalen. 

Resultat: Vid ett arbetstryck på 60 bar lyckades en pneumatisk cylinder med en 
kolvdiameter på 16 mm att precis täta av dräneringskanalen och därmed stänga 
ventilen. Arbetstrycket för cylindern var 5,9 bar. För dräneringskanalen räknas 
den yta som tätningsyta tätar emot; dels hålets diameter dessutom godset runt 
hålet, i aktuellt fall räknas nippelns plana cirkulära yta till 5 mm i diameter. Nedan 
räknas krafterna från ventilen och cylindern ut:  

   6,118008,0109,5 25 =⋅⋅⋅=⋅= πkolvpneumatikcylinder ApF

8,1170025,01060 25 =⋅⋅⋅=⋅= πApF dräneringventilventil  

Slutsats: För att ventilen skall kunna stängas måste en pneumatisk aktuator väljas med 
tillräckligt stor kolv. Kolven bör vara så pass stor att den har potential att med ett 
arbetstryck 6 bar. Kunna aktuera en ventil med ett arbetstryck på 120 bar. 

Funktion och tillförlitlighet 
Utförande: En bedömning av konceptets funktion och tillförlitlighet görs. 

Resultat: Prototypen bedöms fungera bra. Farhågan om att konceptet skulle tendera till 
oscillation uppkom aldrig under försöken.  

Spaltläckage  
Provrigg: Genom att använda sig av samma provrigg som tidigare men där nålventilen hålls 

stängd och ventilen står i öppet läge kan den mängd vatten som rinner ut genom 
pilotventilens nippel anses vara spaltläckaget. 

Metod: Läckaget från nippeln mäts upp under en minut med ett konstant arbetstryck. 
Läckaget vägs sedan därefter*.  
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Resultat: I tabellen nedan redovisas uppmätt tryck och flöde och sedan är minsta respektive 
största läckage uträknat, uträkningar finns bifogade i bilaga K – ”Matlabkod” 

 
Tryck 
 [bar] 

Flöde  
[g/min] 

Min spel [µm] Maximalt spel 
[µm] 

60 83 28 38 
70 83 27 36 
80 85 26 35 

 

*) För beräkning av -värde har vattnets densitet antagits vara 1 . VK 3/ dmkg
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BILAGA I – UTVÄRDERINGSFORMULÄR FÖR 
VENTILER 
Material 
Krav: Ventilen får endast bestå av material som är tillåtna enligt restriktioner från 

kärnkraftverken. Dessa finns mer precist presenterade i ett Excel-dokument som 
tillhandahålls av WesDyne TRC. 

Utförande:  Genom att jämföra ventilens material mot de tidigare uppställda, tillåtna material 
från WesDyne TRC. 

 
Dimensioner 
Krav: Ventilpaketen får inte påverka sugkoppmodulens tjocklek så att denna storlek inte 

överstiger dagens tjocklek på 35 mm. 

Utförande: Med hjälp av exempelvis ett skjutmått och ritningar kontrolleras ventilens 
yttermått. 

 
Påfrestningar 
Krav:  Ventilpaketen ska klara av ett vattentryck på 120 bar. 
Utförande: Ventilen kommer att anslutas till en högtryckspump, pump som trycksätter vatten, 

samt till tryckluft. Ventilen aktueras flertalet gånger med ett arbetstryck mellan 80 
till 90 bar, beroendes på den dagsform högtryckspumpen befinner sig vid.  

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. 
 
Internt vattenläckage 
Krav: Maximalt tillåtet internt vattenläckage per sugkoppsmodul är satt till 100 g/min 

Utförande: Ventilen ansluts till en högtryckspump. Vid stängt läge för ventilen ansätts ett 
tryck på 80 - 90 bar med samma motivering som tidigare. Ventilens läckage mäts 
upp under en godtycklig tid beroendes på högtryckspumpens form, dock minimal 
uppmätningstid på fem minuter. 

Provrigg:  Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. För att enklare mäta ventilens 
läckage kopplas samtliga komponenter vilka sitter bakom ventilen bort. Detta för 
att kunna föra in ventilen in i en plastpåse vars syfte är att samla in 
vattenläckaget. 

 
Flöde och tryckfall, Kv-värde 

Krav: Ventilen måste ha ett -värde på minst 0,2.   VK

VK

Utförande Genom att ställa in nålventilen kan olika tryckfall över ventilen genereras.  
Tryckfallet anses vara skillnaden i utslag för manometer innan respektive efter 
ventilen. Flödet för olika tryckfall mäts upp under en minut. -värdet räknas ut 
för varje tryckfall. 

Provrigg: Provriggen som beskrivs i tidigare kapitel används. Efter nålventilen sätts en hink 
för att kunna mäta upp den mängd vatten som flödar genom systemet. 

 
Aktuering 
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Motiv: Ventilens tillförlitlighet är av stor betydelse och avgör direkt sugkoppsmodulens 
funktionalitet. Ventilstyrningens funktion är av stor vikt vid en slutlig utvärdering 
för valet av ventil till sugkoppsmodulen.  En väl fungerande aktuering räknas som 
en stor del vid bedömning av en ventils funktionalitet och tillförlitlighet. 

Utförande: Ventilen öppnas och stängs ett antal gånger med ett arbetstryck på 80 bar. 
Öppningstid respektive stängningstid mäts.  

Provrigg: Provrigg vilken är beskriven i tidigare kapitel används. Ventilen aktueras antingen 
pneumatiskt eller manuellt beroendes på ventilkonstruktion.  
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BILAGA J – TOLERANSER 
Nedan visas toleranser enligt tolerans ISO 2768 

 
 

Hål och Axeltoleranser: 

Tolerans minD  maxD  Tolerans minD  maxD  

9H3 9 9,0025 9g3   

9H4 9 9,0040 9g4 8,9910 8,9950 

9H5 9 9,0060 9g5 8,9890 8,9950 

9H6 9 9,0090 9g6 8,9860 8,9950 

9H7 9 9,0150 9g7 8,9800 8,9950 

9H8 9 9,0220 9g8 8,973 8,9950 
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BILAGA K – MATLABKOD 
%%%%%%%Toleransunderlag%%%%%%% 
clear all 
clc 
  
%Håltoleranser med intervall enligt six sigma  
H5_9=[9 9.006]; 
H6_9=[9 9.009]; 
H7_9=[9 9.015];  
  
%Axeltoleranser six sigma 
g5_9=[8.989 8.995]; 
g6_9=[8.986 8.995]; 
g7_9=[8.98 8.995]; 
  
%Håltoleranser 0.95^0.5=0.975 
P=[(1-sqrt(0.95))/2 1-((1-sqrt(0.95))/2)]; %fördelningsintervall 
  
%Ger intervallet med sanolikheten 97,5%  
H5_9_real=norminv(P,mean(H5_9),(max(H5_9)-min(H5_9))/12); 
H6_9_real=norminv(P,mean(H6_9),(max(H6_9)-min(H6_9))/12); 
H7_9_real=norminv(P,mean(H7_9),(max(H7_9)-min(H7_9))/12); 
  
%Axeltoleranser 0.95^0.5=0.975 
g5_9_real=norminv(P,mean(g5_9),(max(g5_9)-min(g5_9))/12); 
g6_9_real=norminv(P,mean(g6_9),(max(g6_9)-min(g6_9))/12); 
g7_9_real=norminv(P,mean(g7_9),(max(g7_9)-min(g7_9))/12); 
  
%Spelschema toleranser 
  
%Maximalt Spelschema ger med sanolikheten 95 % maximala spelet mellan axel 
%och hålolernaser enligt matris nedan 
%                       H5/g5  H6/g5   H7/g5 
%maximalt Spelschema=   H5/g6  H6/g6   H7/g6 
%                       H5/g7  H6/g7   H7/g7 
MaximaltSpelschema=[max(H5_9_real)-min(g5_9_real) max(H6_9_real)-
min(g5_9_real) max(H7_9_real)-min(g5_9_real) 
                    max(H5_9_real)-min(g6_9_real) max(H6_9_real)-
min(g6_9_real) max(H7_9_real)-min(g6_9_real) 
                    max(H5_9_real)-min(g7_9_real) max(H6_9_real)-
min(g7_9_real) max(H7_9_real)-min(g7_9_real)] 
 
%%%%% balanseradkoncept 1 : spaltläckage 
%Antaganden: 
% - tryckskillnad på 80 bar 
% - spaltlängd på 10 mm  
% - vattnets densitet 998 
% - icke koncentricitet Q = 2.5Qv 
% - spaltLäckage i två spalter med längden 3 mm  
clear 
clc 
  
delta_p=80e5; %arbetstryck 
b=9e-3*pi; %spaltbredd 
L=3e-3; %en spaltlängd 
kin_v=1e-5; %vattnets kinematiska viskositet 
densitet=998; %vattnets densitet 
dyn_v=kin_v*densitet;  %vattnets dynamiska viskositet 
Q=100*1e-6/60; %maximalt läckage, 100 gram/min omvandlat till m^3/s 
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Qv=Q/(2*2.5); %maximalt flöde, med avseende på excentricitet och två spalter 
h=((12*Qv*dyn_v*L)/(b*delta_p))^(1/3); %maximal spalthöjd 
max_spel=2*h %maximalt tillåtet spel 
 
 
% stressanalys på balanseringsventil 
clear all 
clc 
format long 
  
% Variabelförklaring 
% l_ovre- avståndet mellan inloppets centrum och övre kanalens centrum [m] 
% l_undre- avståndet mellan inloppets centrum och nedre kanalens centrum [m] 
% borradie_ovre- övre kanalens borradie [m] 
% gamma- borrvinkel för övre kanal [rad] 
% borradie_undre- undre kanals borradie [m] 
% diameter_inlopp- inloppets diameter [m] 
% F1- kraft från inloppet [N] 
% F2- kraft från övre balanseringskanal [N] 
% F3- kraft från nedre balanseringskanal [N] 
  
% Konstanta parametrar 
p=80e5; %arbetstryck [MPa] 
buss_radie=4.5e-3; % bussningens innerradie [m] 
  
for jj=1:5 
        %Tillverkningsparametrar 
         
        %Toleransstandard "fin" 
        l_ovre=[8.5e-3-(0.1e-3),8.5e-3,8.5e-3+(0.1e-3)]; 
        l_undre=[5e-3-(0.05e-3),5e-3,5e-3+(0.05e-3)]; 
        borradie_ovre=[0.75e-3-(0.025e-3),0.75e-3,0.75e-3+(0.025e-3)]; 
         
        %bättre tolerans för gamma 
        gamma=[(47-0.5) 47 47+0.5]*(pi/180); 
         
        %Borradier med håltoleransen H9 
        borradie_undre=[0.6e-3,0.6e-3,0.6e-3+(0.0125e-3)];   
        diameter_inlopp=[3.1e-3,3.1e-3,3.1e-3+(0.025e-3)]; 
         
     
        if jj==1 %ideala läget 
        l_ovre=l_ovre(2); 
        l_undre=l_undre(2); 
        borradie_ovre=borradie_ovre(2); 
        borradie_undre=borradie_undre(2); 
        diameter_inlopp=diameter_inlopp(2); 
        gamma=gamma(2); 
         
        elseif jj==2  %Case 1: max(F2,l_ovre) min(F3,l_undre) 
        l_ovre=l_ovre(3); 
        l_undre=l_undre(1); 
        borradie_ovre=borradie_ovre(3); 
        borradie_undre=borradie_undre(1); 
        diameter_inlopp=diameter_inlopp(2); 
        gamma=gamma(3); 
         
        elseif jj==3 %Case 2: max(F3,l_undre) min(F2,l_ovre) 
        l_ovre=l_ovre(1); 
        l_undre=l_undre(3); 
        borradie_ovre=borradie_ovre(1); 
        borradie_undre=borradie_undre(3); 
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        diameter_inlopp=diameter_inlopp(2); 
        gamma=gamma(1); 
         
        elseif jj==4 %Case 3: max(F2,F3) min(F1) 
        l_ovre=l_ovre(2); 
        l_undre=l_undre(2); 
        borradie_ovre=borradie_ovre(3); 
        borradie_undre=borradie_undre(3); 
        diameter_inlopp=diameter_inlopp(1); 
        gamma=gamma(3); 
          
        elseif jj==5 % Case 4: max(F1) min(F2,F3) 
        l_ovre=l_ovre(2); 
        l_undre=l_undre(2); 
        borradie_ovre=borradie_ovre(1); 
        borradie_undre=borradie_undre(1); 
        diameter_inlopp=diameter_inlopp(3); 
        gamma=gamma(1); 
        end 
%Trycksatta areor         
area_ovre=(borradie_ovre/cos(gamma))*borradie_ovre*pi; %trycksatt area för 
övre balanseringkanal 
area_inlopp=pi*((diameter_inlopp/2)^2); %trycksatt area från inlopp 
  
%beräkning av nedre area 
alfa=acos(1-(borradie_undre/buss_radie)); 
kvart_area_undre=0; 
steg=10000; 
  
%numerisk integrering för en fjärdedels trycksatt area. 
    for i=0:steg 
   kvart_area_undre_int=cos(alfa*i/steg)*sqrt((borradie_undre^2)-
(buss_radie^2)*((1-cos(alfa*i/steg))^2)); 
   kvart_area_undre=kvart_area_undre + kvart_area_undre_int; 
    end 
     
area_undre=(kvart_area_undre*4)*alfa*buss_radie/(steg+1); %trycksatt area för 
för undre balanseringskanal 
  
%Uppkommande krafter från inlopp och balanseringskanaler  
F_balans_ovre=p*area_ovre; 
F_balans_undre=p*area_undre; 
F_inlopp=p*area_inlopp; 
  
%Resulterande kraft och moment 
F=F_inlopp-(F_balans_ovre+F_balans_undre);  
M=(F_balans_ovre*l_ovre)-(F_balans_undre*l_undre); 
  
%Kraft och momentvektor 
F_vec(jj)=F; 
M_vec(jj)=M; 
kraft_moment_matris(jj,:)=[F M]; 
         
    end 
  
disp('Kraft och momentmatris') 
disp(num2str(kraft_moment_matris)) 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%Utvärderingsberäkningar för pilotstyrdventil, Koncept 1%%%%%% 
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%Antaganden: 
% - max tryckskillnad på 80 bar 
% - spaltlängd på 4 mm  
% - vattnets densitet 998 
  
clear 
clc 
  
delta_p_max=80e5; %maximalt arbetstryck och ventil befinner sig vid vattenyta 
delta_p_min=47e5; %tryckfall pga slang, ventil befinner sig på 30 meters djup 
b=9e-3*pi; %Spaltbredd, i detta fall kolvens maximala omkrets 
L=4e-3; % Spaltlängd  
kin_v=1e-5; %Vattnets kinnematiska viskositet 
densitet=998; %Vattnets densitet 
dyn_v=kin_v*densitet; %Vattnets dynamiska viskositet  
  
%Spänningar och deformationer för rotaoinssymetriska fall vid  
%konstant temperatur antas 
  
%spänningar och deformationer för bussning 
r=4.5e-3;  
r_inre_b=4.5e-3; %bussningens inre radie 
r_yttre_b=10e-3; %bussningens yttre radie 
E=200e9; %Ungefärlig E-modul för stål 
poi=0.3; %Poissons konstant 
kappa=r_inre_b/r_yttre_b;   
p_yttre_b=0e5; %yttre tryck  
p_inre_b=80e5; %inre tryck 
  
%spänningar 
sigmar_b=-p_inre_b*(((r_inre_b/r)^2)-kappa^2)/(1-(kappa^2))-(p_yttre_b*(1-
((r_inre_b/r)^2))/(1-(kappa^2))); 
sigmafi_b=p_inre_b*(kappa^2+((r_inre_b/r)^2))/(1-(kappa^2))-
p_yttre_b*(1+((r_inre_b/r)^2))/(1-(kappa^2)); 
%förskjutning vid radien r 
u_bussning=(p_inre_b*r)*((1-poi)*kappa^2+(1+poi)*((r_inre_b/r)^2))/((1-
(kappa^2))*E)-(p_yttre_b*r)*((1-poi)+(1+poi)*((r_inre_b/r)^2))/((1-
(kappa^2))*E); 
  
%deformationer för kolv 
r=4.5e-3; 
r_inre_k=0; %kolvens inre radie, är noll eftersom den är homogen 
r_yttre_k=4.5e-3; %kolvens ytterradie  
E=200e9; %Ungefärlig E-modul för stål 
poi=0.3; %Poissons konstant 
kappa=r_inre_k/r_yttre_k; 
p_yttre_k=80e5; %yttre tryck 
p_inre_k=0; 
%förskjutning vid radien r 
u_kolv=(p_inre_k*r)*((1-poi)*kappa^2+(1+poi)*((r_inre_k/r)^2))/((1-
(kappa^2))*E)-(p_yttre_k*r)*((1-poi)+(1+poi)*((r_inre_k/r)^2))/((1-
(kappa^2))*E); 
  
min_spel=0.0106e-3; %till 95 % sannolikhet minsta spelet vid passningen g6/H6 
max_spel=0.0174e-3; %till 95 % sannolikhet största spelet vid passningen 
g6/H6 
  
%Spalthöjden är halva passningensspelet 
h_max=max_spel/2+u_bussning+abs(u_kolv);    
h_min=min_spel/2+u_bussning+abs(u_kolv); 
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%maximala respektive minimala flöden 
Q_max=(h_max^3)*b*delta_p_max/(12*dyn_v*L); 
Q_min=(h_min^3)*b*delta_p_min/(12*dyn_v*L); 
  
%maximalt lackage i liter /min 
% - lika stort läckage åt båda hållen 
% - excentrisk positionering 
% - maximal tryckskillnad 
lack_max=2*2.5*Q_max*60/1e-6 %maximalt läckflöde [ml/min] 
  
%minimalt lackage i liter /min 
% - lika stort läckage åt båda hållen 
% - koncentrisk positionering 
% - minimal tryckskillnad 
lack_min=2*Q_min*60/1e-6    %minimalt läckflöde [ml/min] 
  
%%% Aktueringstid 
delta_p_med_max=delta_p_max/2; %maximalt medelvarde för tryckskillnad vid 
aktuering 
delta_p_med_min=delta_p_min/2; %minimalt medelvärde för tryckskillnad vid 
aktuering 
slag_langd=7e-3; %Kolvens slaglängd 
bussradie=4.5e-3; %bussningens radie 
slagvolym=(bussradie^2*pi)*slag_langd; %kolvens slagvolym 
  
% maximalt aktueringsflöde: 
%-excentriskt lage 
%-maximalt medelvärde på tryckfall 
%-hastighet för ventilkolv relativt bussning försummas 
Q_max_akt=2.5*(h_max^3)*b*delta_p_med_max/(12*dyn_v*L);  
  
% minimalt aktueringsflöde: 
%-koncentriskt lage 
%-minimalt medelvärde på tryckfall 
%-hastighet för ventilkolv relativt bussning försummas 
Q_min_akt=(h_min^3)*b*delta_p_med_min/(12*dyn_v*L); 
  
%maximal och minimal aktueringstid [s] 
%-konstant arbetstryck antages 
Aktuering_max=slagvolym/Q_min_akt 
Aktuering_min=slagvolym/Q_max_akt 
 
%%%%%%%%% Uträkning av reelt spel för pilotkoncept%%%%%%%%% 
%Antaganden: 
% - tryckskillnad på 80 bar 
% - spaltlängd på 7 mm  
% - vattnets densitet 998 
% - för excentricitet Q = 2.5Qv 
  
clear 
clc 
  
delta_p=[60e5 70e5 80e5]; %arbetstryck 
b=9e-3*pi; %spaltbredd 
L=7e-3; %spaltlängd 
kin_v=1e-5; %vattnets kinematiska viskositet 
densitet=998; %vattnets densitet 
dyn_v=kin_v*densitet;  %vattnets dynamiska viskositet 
Q=[83 83 85]*1e-6/60; %lackage  
Qv_max=Q./1; %maximalt flöde, med avseende på excentricitet och två spalter 
Qv_min=Q./2.5; 
h_60_max=((12*Qv_max(1)*dyn_v*L)/(b*delta_p(1)))^(1/3); %maximal spalthöjd 
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h_70_max=((12*Qv_max(2)*dyn_v*L)/(b*delta_p(2)))^(1/3); 
h_80_max=((12*Qv_max(3)*dyn_v*L)/(b*delta_p(3)))^(1/3); 
h_60_min=((12*Qv_min(1)*dyn_v*L)/(b*delta_p(1)))^(1/3); minimal spalthöjd  %
h_70_min=((12*Qv_min(2)*dyn_v*L)/(b*delta_p(2)))^(1/3); 
h_80_min=((12*Qv_min(3)*dyn_v*L)/(b*delta_p(3)))^(1/3); 
max_spel=2*[h_60_max h_70_max h_80_max] %maximalt spel 
min_spel=2*[h_60_min h_70_min h_80_min] %minimalt spel 
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BILAGA L - BETYGSSÄTTNING AV FÖRSLAG TILL 
WORK PLANS. 

Layout 
 
Tjocklek 
Workplan 2.1:   Erhåller betyget 2. Dess tjocklek är godkänd men har inte potential till att 

bli smalare. Samtidigt har ventilpaketet något smalare dimensioner än för 
tidigare satt krav på 35 mm.   

Workplan 2.2:  Har en konstruktion som är lik konstruktionen i Workplan 2.1, erhåller 
därför samma betyg, 2. 

Workplan 2.3: Har en konstruktion vars tjocklek är den samma som för konstruktionen i 
Workplan 2.1, får därför samma betyg, 2. 

Workplan 2.4: Då denna Workplan till en början syftar till att ersätta endast 
Masterventilen kommer Jetventilen fortfarande hålla ventilpaketens 
tjocklek vilken är den samma som för befintlig konstruktion. Därför 
erhålles samma betyg, 2. Notera att denna Workplan har potential till att få 
ett högre betyg då pilotventilens enskilda tjocklek skulle generera ett 
betyg värt 4.  

Övriga dimensioner:  
Workplan 2.1  Befintligt ventilpakets övriga dimensioner klassas som bra, får betyget 3. 

Workplan 2.2 På grund av samma konstruktion som den konstruktion i Workplan 2.1 
blir dess betyg även det samma, 3. 

Workplan 2.3  Samma motivering som ovan, ger betyget 3. 

Workplan 2.4 En pilotstyrd ventil kräver en avlång konstruktion där vissa dimensioner 
överstiger befintligt koncept. Därför erhålls betyget 2. 

 
Tillverkning 
Komplexitet 
Workplan 2.1 Vad det gäller befintliga konstruktionen är tillverkningsproblematiken en 

del av önskemålen som skrevs i samband med kravspecifikationen. Därför 
bedöms komplexiteten för tillverkning av befintligt ventilpaket vara 
bristfälligt och får betyget 1. Detta på grund av att behovet för 
sambearbetning då ventilkolven måste slipas in mot respektive 
ventilbussning. Dessutom måste ventilkolven härdas. WesDyne TRC 
känner idag till endast en tillverkare som har möjlighet att tillverka 
befintligt ventilpaket. 

Workplan 2.2 Samma motivering som för Workplan 2.1, betyg 1. 

Workplan 2.3 Samma motivering som ovan, erhåller betyget 1. 

Workplan 2.4 Pilotkonceptet kräver inte lika stora krav på toleranser jämfört mot för 
befintlig konstruktion. Samtliga komponenter som ingår i Pilotkonceptet 
bedöms vara enkla att tillverka. Därför ges betyget 3.    
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Tid 
Workplan 2.1 Den befintliga konstruktionen kräver en lång tillverkningstid i och med att 

ventilkolven för ventilpaketet måste härdas, som för tillfället sker 
utomlands. Tillverkningstiden är godkänd och får betyget 2. 

Workplan 2.2 Har en konstruktion lik den befintliga och tros därför kräva lika lång 
tillverkningstid. Därför samma betyg, 2. 

Workplan 2.3 Samma motivering som ovan, betyg 2. 

Workplan 2.4 Då detta koncept har en lägre tillverkningskomplexitet än för de andra 
koncepten och om behovet för härdning inte på detta stadium är klart 
bedöms tillverkningstiden vara bättre än för befintligt koncept och erhåller 
betyget 3. 

Prestanda 
Kv-värde 

Workplan 2.1 -värdet som uppmätts för befintligt koncept bedöms vara bra eftersom 
sugkoppsmodulens sugeffekt fungerar bra. Därför ges betyget 3. 

VK

Workplan 2.2 Denna konstruktion har samma -värde som för befintligt koncept, får 
samma betyg, 3. 

VK

Workplan 2.3 Då detta koncept har ett mindre -värde jämfört mot vad befintlig ventil 
har ges detta koncept betyget 2 på grund av att värdet bedöms fortfarande 
generera ett tillräckligt stort flöde. 

VK

Workplan 2.4  Detta koncept har ett uppmätt -värde som är större än för befintlig 
ventil. Därför erhåller detta Pilotkoncept betyget 3. 

VK

Aktueringstid 
Workplan 2.1 Aktueringstiden bedöms vara bra för och ske snabbt för befintlig ventil. 

Vilket är motivet till maximalt betyg, 4. 

Workplan 2.2 Aktueringstiden för en membranstyrd ventil riskerar vara längre på grund 
av lägre aktueringskrafter därför erhålls betyget 3. 

Workplan 2.3 Aktueringstiden konceptet i Workplan 2.3 bedöms vara likvärdigt med 
Workplan 2.1 och får därför samma betyg, 4. 

Workplan 2.4 En av farhågorna för pilotkonceptet är konceptets aktueringstid. 
Aktueringen har utvärderats laborativt och bedöms fungera bra. Därför 
betygsätts aktuellt koncept till 3 i denna underkategori.  

Läckage 
Workplan 2.1 Befintligt ventilpaket har ett läckage vilket bedöms vara godkänt därav 

betyg 2. 

Workplan 2.2 Identisk tätning som för föregående Workplan, därför betyg 2. 

Workplan 2.3 Samma motivering som för Workplan 2.3, därför betyg 2. 

Workplan 2.4 Utvärdering har visat att pilotkonceptet har ett läckage vilket är fem 
gånger mindre än för befintligt ventilpaket. Dock är konceptet inte helt 
vattentätt och erhåller därför betyget 3. 

Ekonomi 
Framtida Implementering - och utvecklingsarbete  
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Workplan 2.1 Inget implementeringsarbete kommer behövas för Workplan 2.1. Därför 
erhålls betyget 4.  

Workplan 2.2 En del implementeringsarbete kommer behövas i fallet för aktuell 
Workplan 2.2. Endast ett par modifieringar kommer behövas göras samt 
tester för funktionsprototyper. Därför ges betyget 3. 

Workplan 2.3 Har samma konstruktion som befintligt ventilpaket, endast ventilkolven 
kommer behövas modifieras. Får därför betyget 4. 

Workplan 2.4 Pilotkonceptet har ett stort behov av mer utvecklingsarbete, mer tester av 
material och funktionalitet behöver göras. Samtidigt måste ventilkonceptet 
implementeras till befintlig ventilkonstruktion. Därför sätts betyget 1 för 
denna Workplan. 

Tillverkning och materialkostnad 
Workplan 2.1  Tillverkningskostnaden för befintligt ventilpaket bedöms vara stor och 

därför sätts betyget 1. Då WesDyne TRC endast känner till en tillverkare 
av det befintliga ventilpaketet är detta väldigt priskänsligt.     

Workplan 2.2 Av samma motivering som för Workplan 2.1 ges samma betyg, 1, för 
denna Workplan. 

Workplan 2.3 Samma motivering som ovan; betyg1. 

Workplan 2.4 Eftersom pilotkonceptet är mindre komplext att tillverka finns troligtvis 
fler verkstäder som har möjlighet att tillverka konceptet. Även mindre 
krav på toleranser ställs varför betyget 3 sätts. 

Risk 
Workplan 2.1  Den ekonomiska risken för denna Workplan bedöms vara låg då man vet 

att ventilkonceptet redan fungerar. Därför ges betyget 4. 

Workplan 2.2 Samma motivering som för Workplan 2.1. Dock finns risken att 
membrantätningen inte fungerar. De ekonomsiska konsekvenserna för 
detta scenario är låga. Därför sätts betyget 3. 

Workplan 2.3 Samma i princip samma konstruktion som befintligt ventilpaket och 
Workplan 2.1. Denna Workplan bedöms därför ha samma risk och därför 
samma betyg, 4. 

Workplan 2.4 I och med att konceptet kräver både mer utvecklingsarbete och 
implementeringsarbete skulle ett eventuellt haveri i arbetsplanen ge 
ekonomiska konsekvenser. Funktionsprototypen bedömdes fungera bra 
varpå betyget blir 2. 

Funktionalitet 
Tillförlitlighet 
Workplan 2.1 Tillförlitligheten för befintligt ventilpaket är idag bristfällig och erhåller 

därför betyget 1. 

Workplan 2.2 En membranstyrd ventil har som syfte att ge en mer tillförlitlig aktuering 
varpå ett fungerande koncept förtjänar betyget 3. 

Workplan 2.3 En balanserad ventil ska vara mer balanserad än befintlig ventil men 
samtidigt kan friktion mellan den pneumatiska cylindern och ventilkolven 
uppkomma. Därav betyget 2. 

  104



  105

Workplan 2.4 Pilotkonceptet har en tillförlitlighet som bedöms vara utmärkt, därför 
betyget 4. 

Dekontaminationsbarhet 
Workplan 2.1 Konstruktörer, vilka har varit delaktiga vid inspektionsarbetet bedömer 

befintligt ventilpakets dekontaminationsbarhet till 2. Detta på grund av att 
koncepten innehåller få komponenter vilka även inte är speciellt 
komplexa. 

Workplan 2.2 På samma grunder som ovan får detta koncept samma betyg, 2. 

Workplan 2.3 På samma grunder som ovan får detta koncept samma betyg, 2. 

Workplan 2.4 På samma grunder som ovan får detta koncept samma betyg, 2.   

Fältmässighet 
Workplan 2.1 Befintligt ventilpaket består av relativt få komponenter med en 

konstruktion som kan vara problematisk att serva. Konceptet innehåller 
komponenter som är inslipade mot varandra vilket medför att om en 
komponent måste bytas ut finns risken att fler måste också bytas. Därav 
sätts betyget 2. 

Workplan 2.2 Samma motivering som ovan ger betyget 2. 

Workplan 2.3 Samma motivering som ovan ger betyget 2. 

Workplan 2.4 Pilotkonceptet innehåller inga komponenter vilka är inslipade mot varandra. 
Därav ges ett bättre betyg än för tidigare koncept vilket sätts till 3. 
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