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ABSTRACT 
The company Somas, Säffle, has assigned Fredrik Kjellin the project of finding out how “KVTF 

DN250”, one of their own valves, reacts on cutting forces under production. They wish to know if 

and then how much it’s possible to minimize the wall thickness of the valve with neither plastic 

nor to big elastic deformations caused by processing. 

The most critical processes have been identified as rough lathing. The study has shown that the 

marginal for a wall thickness of two millimeters, to fall short of the yield stress in the most 

critical process, is good. Fault of processing, caused by elastic deformation, is about ten percent 

and therefore corresponds to the specifications. Thus can the wall thickness, according to this 

study, be minimized to 15 percent compared to the original model without result in to high 

stresses or to big processing faults. 

The project has been made as a companionship, between Karlstad University and Somas, to 

eventually lead to examination in of the engineer program. Supervisors at Somas have been 

Magnus Jansson and Anders Josefson. At Karlstad University Hans Johansson has been mentor 

and Nils Hallbäck examiner. The project have partly been made as a cooperation with Mia Myrén 

Zreloff, from the Innovation- and design program, though both of our projects have nearly the 

same issue but with different concentrations of the valves and examination parts. 
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SAMMANFATTNING 
Företaget Somas, Säffle, har tilldelat Fredrik Kjellin att ta reda på hur en av deras kalottventiler, 

KVTF DN250, påverkas av skärkrafter under tillverkning. De önskar veta om och i så fall hur 

mycket det går att minimera väggtjockleken i ventilhuset utan vare sig plastisk eller för stor 

elastisk deformation orsakad av den skärande bearbetningen.  

De kritiska bearbetningarna har identifierats till grovsvarvningar. Projektet har visat att det 

finns god marginal till att en kalottventil, med väggtjockleken två millimeter, understiger 

sträckgränsen vid den mest kritiska bearbetningen. Bearbetningsfelet, uppkommet av elastisk 

deformation, är cirka tio procent av skärdjupet vilket motsvarar gränsen i kravspecifikationen. 

Alltså kan väggtjockleken, enligt denna studie, minskas till 15 procent jämfört med nuvarande 

modell utan att det leder till vare sig för höga spänningar eller stort bearbetningsfel. 

Arbetet har utförts som ett samarbete mellan Karlstads universitet och Somas för att slutligen 

leda till examination inom maskiningenjörsprogrammet. Handledare på Somas har varit Magnus 

Jansson och Anders Josefson. På Karlstads universitet har handledare varit Hans Johansson och 

examinator Nils Hallbäck. Projektet har delvis utförts i samarbete med Mia Myrén Zreloff, från 

Innovation- och designingenjörsprogrammet, då projekten liknar varandra vad gäller 

frågeställning men med olika inriktningar på ventiler och examinationsmoment. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
SOMAS, Säffle, önskar komplettera sina kunskaper om hur deras kalottventiler påverkas under 

tillverkning. I nuläget dimensioneras ventilerna bland annat enligt tryckkärlsdirektivet PED men 

som komplement till detta önskar företaget veta hur tillverkningen förhåller sig gentemot de 

övriga dimensioneringsfaktorerna. De önskar veta hur mycket material som krävs i ventilhuset 

med hänsyn till tillverkningen utan att försämrade toleranser uppkommer. Vid eventuella 

materialbesparingar ser företaget möjligheter till förbättrad ekonomi som följd av ett lägre totalt 

materialpris i ventilen. Somas har därför uppdragit att göra en studie om möjlig 

materialbesparing på kalottventilen KVTF DN250 med hänsyn till tillverkningsprocessen hos 

företaget. Då företaget har uppdragit ett liknande arbete(Lönsammare framtagning av 

kulventiler med avseende på tillverkningsprocess och materialbesparing, 2012) till Mia Myrén 

Zreloff kommer samarbete rörande planering, problemförståelse, studiebesök och 

tillvägagångssätt ske. Med de bägge ventilerna som grund önskar Somas få en tydligare och mer 

komplett förståelse för problemet. Somas utlyste uppdraget enligt Bilaga- Problemformulering. 

1.2 SYFTE 
Syftet med studien är att finna gränsen för att klara den skärande bearbetningen under 

tillverkningen. Detta dels utan plastiska deformationer men också utan att bearbetningsfel 

uppkommer utav elastiska deformationer. Företaget önskar utöver denna vetskap, specifikt för 

KVTF DN 250, även en dimensioneringsmetod som kan tillämpas på liknande ventiler. Projektet 

ska ske enligt kurskriterier och följa samtliga arbetsmoment som slutligen leder till examination.  

1.3 MÅL 
Det främsta målet med studien är att ta reda på hur tillverkningen påverkar kalottventilen. Med 

första målet uppfyllt är nästa att utforma en, utifrån tillverkningssynpunkt, 

dimensioneringsmetod för framtida ventiler. Dimensioneringsmetoden ska bygga på ett 

förenklat teoretiskt fall som ska förbättras mot den verkliga formen med finita element 

metoden. Arbetet utförs med målsättning att bidra med idéer till möjliga materialbesparingar 

som följd av att mindre gods är nödvändigt i ventilen. Slutligen ska Somas kunna använda 

utformad dimensioneringsmodell, med hänsyn till tillverkningen, vid framställning av nya 

ventiler. Med resultat av det egna samt samarbetspartnern, Mias, arbete kunna ge ökad säkerhet 

i de enskilda arbetena. 
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2. GENOMFÖRANDE 
Projektet har följt produktutvecklingsprocessen med tillhörande delmoment. Arbetet har utförts 

enligt tidigare kurser med produktutveckling. Från föreläsning1 är Figur 1 hämtad. Den 

illustrerar ett tillvägagångssätt fram till konceptval som har tillämpats i detta projekt.  

 

Figur 1. Beskrivning av PU-processen, hämtat från föreläsning 

Under projektet var tillvägagångssättet liknande med Figur 2(Samuelsson, Å 1990), där indata 

som laster och materialegenskaper avgjorde huruvida resten av ventilen påverkades. I samråd 

med handledare2 bestämdes att spänningen skulle understiga 90 % av sträckgränsen och att 

förskjutningen, som ger upphov till bearbetningsfel, maximalt tillåts vara 10 % av skärdjupet. 

För att urskilja vilken/vilka laster som är kritiska beräknades de olika lasterna för respektive 

utvald operation.  Sedan gjordes beräkning av det värsta lastfallet med finita element metoden. 

Detta användes till att förbättra den förenklade Excel-filen med en formfaktor som skiljer dessa 

värden åt beroende av geometrin på ventilen. 

 

Figur 2. Dimensioneringsprocessen enligt Samuelsson. 

                                                             
1 Jacobsson. L, föreläsning PU-processen. 210911 

 
2 Magnus Jansson, Somas. 0212 
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Produktutvecklingsprocessen enligt Figur 1 och Figur 2 är tillämpade enligt Figur 3. Den 

illustrerar, i stort, grunderna i projektet. 

 

Figur 3. Illustration av tillvägagångssättet för projektet 

Arbetet är upplagt att med tilldelad kalottventil, KVTF DN 250, göra friläggningar av de kritiska 

lastfallen, med förenklingar, och sedan erhålla spänningar och förskjutningar i  på olika plan 

ventilhuset. I Figur 4 ses kalottventilen med kartesiskt koordinatsystem. I Figur 5 återses den 

förenklade modellen för beräkningar med hjälp av Excel. 

 

 

Figur 4. Definition av det kartesiska 

koordinatsystemet inlagt på ventilen 

 

Figur 5. Illustration av en förenklad rörmodell för 

beräkningar i Excel 
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Med Figur 6, som illustrerar lastfallet svarvning, utgjordes grunden för delar av beräkningarna. 

Figuren visar ett kartesiskt, ej högerorienterat, koordinatsystem på ventilen med de krafter och 

moment som är nödvändiga för att beräkna spänningarna och deformationerna. 

 
Figur 6. Friläggning av lastfallet svarvning. Krafter och moment återfinns i formler i bilaga- Teori 

 

2.1 PLANERING 
Inledningsvis upprättades en projektplan. Den grundar i nedbrytning av projektet i delar (work 

breakdown structure, WBS) tillsammans med tillhörande tidsplan (Bilaga- Projektplan).  

Utifrån givna referensdatum upprättades en tidplan. Denna definierade de olika faserna i 

projektet samtidigt som den satte ramarna, inom vilka varje delmoment fick ta plats.  

För att förebygga möjliga hinder i arbetet upprättades en riskanalys, vilken identifierade 

eventuella kommande problem. 

Eftersom arbetet var relativt omfattande önskades en klar bild av vilka huvuddelar som ingick i 

projektet för att kunna göra en så korrekt tidplan som möjligt. 

För att knyta samman WBS:n med tidplan och enkelt få en översikt av projektet användes 

projektverktyget Gantt. 
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2.2 METODER 
Research 
För att definiera projektet krävdes en noggrann undersökning av problemet, på plats hos Somas, 

för att kunna göra en rimlig avvägning av projektets omfattning. Detta gjordes parallellt med 

planeringsarbetet för att erhålla en realistisk bedömning av tidsplanen. I viss mån var det även 

nödvändigt att inhämta avsaknad information under projektets genomförandefas. 

En grundläggande sökning efter tidigare arbeten gjordes bland flertalet artikeldatabaser via 

Karlstads universitets databas. Denna sökning resulterade i mer ingående artiklar på delar av 

projektet och i enlighet med dessa tillämpades berörda metoder och antaganden. 

Somas har flertalet ventilsorter i många olika utföranden. Vid efterforskning om varför de är 

utformade just som de är söktes idéer på eventuella förbättringar. 

För att bestämma de första skärdjupen på ventilen var mätning av gjutgodset nödvändig. Detta 

gjordes på Somas tillsammans med produktionschef3. 

För att kunna reda ut skärkrafterna från programkoderna söktes litteratur. I en bok om 

tillverkningsteknologi (Jarfors et al. 2010) hittades fakta och teorier om skärande bearbetning. 

Det var även intressant att se mätbarheten hos skärkrafterna och tillvägagångssättet för en 

eventuell mätning. I flertalet böcker söktes och erhölls fakta om olika delar i 

bearbetningsprocessen.  

När skärkrafterna var kartlagda söktes information om hur spänningarna och deformationerna 

påverkas av skärkrafterna. Denna hittades delvis med hjälp av handledarens4 kunskaper men 

även i dennes litteratur. 

 

Beräkningar och fördjupning i CNC-programmen 
Här var samråd med lärare5 inom tillverkningsteknik, angående tydning av 

bearbetningskoderna för svarvoperationerna, nödvändigt. Utifrån tidigare kursmaterial6, kunde 

kartläggning av bearbetningen göras. Först identifierades de kritiska bearbetningarna för att 

sedan på en ritning kunna skissa in skärförloppen gällande respektive bearbetning. På Somas 

hjälpte produktionstekniker7 till att reda ut fräsoperationerna. Med kända dimensioner på 

gjutgodset kunde största skärdjupen avgöras. Detta tillsammans med kända värden för matning 

och specifik skärkraft resulterade i de största skärkrafterna. 

  

                                                             
3 Anders Josefson, produktionschef Somas 120300 
4 Hans Johansson,Lärare inom maskinteknik, Kau 
5 Karlsson G, Lärare inom CAM- beredning, 20120210 
6 Utdelat material om CAM-beredning Produktionssystem 1, 20120210 
7 Norman P, Tekniker på Somas 10120209 
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Kraftanalyser 

Friläggning av krafter, i de tre dimensionerna med dess resultanter, gjordes utifrån teorier 

tillsammans med de erhållna krafterna från beräkningarna av NC-programmen. Utifrån 

förenkling av modellen (Figur 7) till ett rör (Figur 8) tillämpades friläggningen i Excel. Där 

gjordes en förenklad överslagsberäkning över hur spänningarna varierar, runt om ventilen i 

snitt på olika djup (Z), under bearbetning.  

 

Figur 7. Ventilvy för beräkningar av spänningar i ventilhuset på olika plan vid djupet z 

 

Figur 8. Förenklad rör- modell för beräkningar i 

Excel 

 

Figur 9. Definition av koordinatsystemet som 

används i Excel 
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Figur 10. Valda beräkningspunkter för spänningar och jämförelser mellan olika godstjocklekar 

Excel 
Att Excel valdes som program var för att kunna tillgodose Somas med efterfrågad 

dimensioneringsmodell. I Excel byggdes en beräkningsfil upp utifrån ingående parametrar från 

friläggningen av lastfallet samt den tilldelade ventilens grundmått. Eftersom FEM-analysen var 

avsedd att förbättra Excel-filen skapades en flik för jämförelse av dessa. I Bilaga- Manual till 

Excelfil återses en enklare beskrivning för att använda programmet. Programmet byggdes först 

upp utifrån krafter orsakade av svarvning men i och med att projektet växte gjorde även filen 

det. Slutligen utformades Excel-filen för att kunna beräkna svarv-, borr- samt fräsoperationer 

och hur och var de avgörande spänningar uppkommer. Med kända data beräknades även den 

största förskjutningen utifrån det identifierade mest kritiska lastfallet.  

FEM 
För att genomföra arbetet var provning nödvändigt och då denna inte kunde utföras praktiskt 
gjordes den teoretiskt med hjälp av beräkningsmetoden FEM. Från tidigare kursmaterial är 
nedan grundprinciper för FEM hämtat. 
 

• En numerisk metod för lösning av partiella differentialekvationer 
• Metoden ger en approximativ lösning 
• Vid hållfasthetsanalys leder metoden till ekvationssystem som består av 
jämviktsekvationer 
Grundprincip. Varje kontinuerlig storhet som t.ex. deformation (förskjutningar i 
en belastad detalj), temperatur eller tryck kan approximeras med en diskret 
modell bestående av en uppsättning kontinuerliga delfunktioner som är giltiga 
inom begränsade delområden (finita element). Delfunktionerna är vanligen 
polynom och definieras genom att den kontinuerliga storheten uttrycks i ett 
begränsat antal punkter som kallas noder eller knutpunkter. 
(Johansson, H. 2011) 
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Idégenerering 

I och med att projektet fortskred kom flertalet idéer fram på eventuella förbättringar av ventilen. 

Dessa innefattade i stort var material kunde tas bort. Även innebörden av större radier eller 

eventuella avlastningskäl, för att minska spänningskoncentrationer med än mer 

materialbesparing som följd, sågs som intressant. Det kom även till frågor om huruvida olika 

modifieringar av ventilen gav ökat bearbetningsfel. 

Konceptval 
Mellan de olika idéerna ansågs det som intressantast att undersöka dagens utformning med 

minskad väggtjocklek eftersom detta svarade bäst mot frågeställningen som ligger till grund för 

projektet. Det valdes en demonstration av effekterna av den nya möjliga utformningen. Det 

kontrollerades hur mycket material som kunde besparas. I och med besparingen erhölls 

tillsammans med ekonomiska uppgifter en enklare plan över hur snabbt en ny gjutform 

återbetalas. Prototypen bortser från eventuella komplikationer som finns utanför 

tillverkningsprocessen. Analysen utfördes på de, utifrån beräkningar erhållna, godstjocklekar 

som angav minsta tillåtna godstjocklek utan att frångå kravspecifikationen. Prototypen skapades 

främst för att visa differensen mellan dagens modell och den nya varianten. 

2.3 TEORI 
För beräkningar av såväl skärkrafter som spänningar och förskjutningar återses formler med 

beteckningar i bilaga Teori. Dessa är använda för beräkningar av de förenklade lastfallen i Excel. 
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2.4 BERÄKNINGAR 
För att avgöra vilka moment som är kritiska gjordes dels instudering av NC-program men även 

samtal med tekniker och operatörer för att kunna avgränsa mot de mest avgörande lastfallen. I 

första hand koncentrerades och inriktades arbetet mot de grova svarvbearbetningarna. När 

bearbetningen kartlagts kunde skärkrafter erhållas med vilka spänningar och deformationer 

kunde beräknas. Vad som eftersträvats vid avgränsningar och beräkningar är främst hur 

ventilen som helhet reagerar på lokala laster. När instuderingen av operationerna var klar 

skapades, som tidigare nämnts, en Excel-fil som mall för beräkningar. Denna grundar i ett 

förenklat fall med ett tunnväggigt rör (Björk, K sjätte upplagan). Allt eftersom arbetet fortskred 

ökade omfattningen och fler parametrar fick vägas in. Excel-filen växte med ökad datamängd. 

Vid skapandet av Excel-filen gjordes ett fält för indata och sedan användes formler, från teorier 

och friläggningar, för att beräkna spänningar och deformationer. För att kunna illustrera 

resultatet gjordes diagram över hur spänningen varierar med vinkeln men även hur de olika 

spänningarna skiljer sig från varandra i storlek. I Excel-filen gjordes jämförelser mellan de 

maximala spänningarna vid de valda lastfallen för att säkert identifiera den mest kritiska av 

dessa. Det värsta fallet användes senare vid jämförelse mot FEM-analysen och vid utformning av 

den nya materialbesparade modellen. När ett resultat från Excel erhållits på nuvarande modell 

gjordes en FEM-analys på den. Med de båda resultaten kunde en formfaktor beräknas, en faktor 

på skillnaden mellan den förenklade Excel-beräkningen mot den mer korrekta FEM-analysen. 

Med denna faktor kunde sedan en approximativ lösning för hur en framtida modell tas fram. I 

Excel beräknades de maximalt tillåtna spänningar, utifrån kravspecifikationen (Bilaga- 

Kravspecifikation), i de valda beräkningspunkterna. Med känd spänning i punkten utnyttjades 

Excel-filen för att beräkna minsta väggtjocklek för att inte överstiga den maximala spänningen i 

respektive punkt. När den nya väggtjockleken var beräknad kontrollerades att utböjningen inte 

översteg tillåten mån gentemot bearbetningsfel. Med skillnaden i volym mellan tidigare och den 

nya modellen kunde beräkningar på viktbesparing göras och med den kommer minskade 

materialutgifter enligt kostnadskalkylen (Bilaga kostnadskalkyl). 
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SVARVNING 
Bearbetning av den övre flänsen sker i flera steg med först grovbearbetningar för att sedan göra 

finbearbetningar där det är nödvändigt. Eftersom de största skärkrafterna fås av störst djup och 

matning koncentreras därför arbetet mot grovbearbetningen. Om man ser till störst böjmoment 

kring x- respektive y-axeln samt vridmoment kring z- axeln, kan ännu en avgränsning göras till 

koncentration mot utvändiga krafter. Därför koncentreras beräkningarna mot utvändig och plan 

grovsvarvning. Inspänning ses som fast inspänd i den nedre flänsen för respektive bearbetning 

(Figur 11, Figur 12). 

 

Figur 11. Lastfall med bearbetning av den övre 

flänsen, den undre är fast inspänd 

 

Figur 12. Lastfall med bearbetning av övre flänsen, 

den undre är fast inspänd 
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Fräsning 

För fräsoperationerna är planfräsning av skuldran och partiet runt hålet för locket i största grad 

utstickande. Därför koncentreras beräkningarna mot de bearbetningarna. Först frilades de 

respektive lastfallen. Med definierade krafter och moment kunde spänningar beräknas enligt 

samma teori som svarvningen, dock med viss modifikation av formlerna (Se bilaga Teori). 

Skuldra 
Eftersom skuldran sitter utanför ventilkroppen blir hävarmen för vridmomentet runt z-axeln 

större. För skuldran (Figur 13) beräknas spänningar i själva skuldran men även hur bearbetning 

av skuldran påverkar resten av ventilen. 

 

Figur 13. Kalottventil med vy av den färdigbearbetade skuldran 
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Bottenhål 

För att kontrollera inverkan av ett stort hål (Figur 14) gjordes FEM- analyser, från 

svarvbearbetningar, med krafter pålagda i olika vinklar i förhållande till hålet för att urskilja 

värsta lastfallet. För locket borras hål i ventilen och ytan planfräsas. Borrningen anses verka mer 

lokalt och påverka resterande del av ventilen mindre än skulderbearbetningen och tas därför 

inte med som kritisk beräkning. Planfräsningen bygger på samma teori som för skuldran och 

därför görs en kontroll med Excel-filen för att se om uppkomna spänningarna går att bortse från. 

 

Figur 14. Kalottventil med vy över det färdigbearbetade bottenhålet, utan lock 

 

BORRNING 
Vid borrning fokuserades arbetet till främst flänsen men i viss mån även skuldran. Hål som 

ligger centralt i ventilen och/eller har liten diameter har bortsetts ifrån då de ansetts främst 

verka lokalt vid lasten. Eftersom hålet i skuldran ej är förgjutet ses även den bearbetningen som 

intressant att ta i anspråk. Vid beräkningar av krafter vid borrning räknades även här på värsta 

lastfallet, med största möjliga laster. 
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3. RESULTAT 

3.1 PLANERING 
Resultaten av det inledande arbetet tillika planeringen, riskanalys m.m. återfinns i projektplanen 

(Bilaga- Projektplan). 

 

3.2 METODER 
 

Research 
Efterforskning har skett i flertalet miljöer. Dels har databas- och litteratursökning skett men 

även på plats i företaget har olika parametrar och idéer inhämtats. 

 

Databassökning 
Från bibliotekets databas vid universitetet hämtades tre intressanta artiklar som kan kopplas till 

detta projekt. Tillsammans utgör de en del av de ingående parametrarna till grundmetoderna 

och därigenom motiverar de även tillvägagångssättet. 

I ”Generic modelling of milling forces for CAD/CAM applications” (Chérif, M., Thomas, H., Furet, 

B., &Hascoët, J., 2004) beskrivs en generell modell för uppskattning av skärkrafter. Enligt 

artikeln är det möjligt att minimera antalet experiment/försök med hjälp av modellen. Den 

motiverar även möjligheten att tillämpa grundmodellen vid flera utförande med liknande former 

och proportionerliga laster. Vilket motiverar eventuellt framtida användande av Excel-filen hos 

Somas. 

Artikeln ”Dynamic analysis of a rotating beam subjected to repeating axial and transverse forces 

for simulating a lathing process” (Huang, Y. M., Yang, M. L., 2009) motiverar förenklingen av en 

enklare balkmodell vid svarvning. De undersöker en enklare balk som är utsatt för repetitiva 

laster såväl axiella som radiella. Alltså kan det valda förenklade fallet för beräkning av ett rör 

istället för kalottventil anses rimligt. 

Att använda FEM för att kartlägga krafter och spänningar vid fräsning motiveras i artikeln 

”Prediction of micro-milling forces with finite element method” (Jin, X., Altintas, Y. 2012). 

 

Benchmarking inom Somas 

Somas har ett brett sortiment av skilda ventilvarianter. Då arbetet utförts i samarbete med Mia 

som undersöker en kulventil kan analyser av den modellen senare jämföras mot kalottventilen. 

Vad som inte jämförs mot är de övriga ventiltyperna, dock har en uppfattning om tillverkning av 

ventiler överlag gett en ökad förståelse för det egna projektet. Hos företaget har besök skett 

löpande för att inhämta nödvändiga data om såväl material som inom produktion. 
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Dimensionsmätning av gjutgods 

Tillsammans med produktionschef och operatör erhölls resultat av mätningen av gjutgodset 

enligt Figur 15. Resultaten av mätningen bidrog till förändrade skärdjup och därigenom krafter. 

 

Figur 15. Mätning av gjutgods med intressanta mått som används vid beräkning av skärdjup 

Litteratursökning 
I en bok om tillverkningsteknologi (Jarfors et al. 2010) hittades fakta om skärande bearbetning. I 

samma bok erhölls även teori för beräkning av skärkrafterna vid svarvning. Från den erhölls 

även förhållandet mellan huvud-, axial- och radialkrafterna. Detta förhållande återses i Figur 16 

som är hämtad ur ”Skärande bearbetning – Teori och modeller” (Ståhl, J-E. 2008) och 

återspeglar ett resultat av praktiska tester. Kontentan blev då att tillämpning av förhållandet 

blev mer tillförlitligt. I litteratur hittades även information om hur bearbetningsprocessen kan 

optimeras, följande hämtat direkt från litteratur  

”Kontaktytan mellan spåna och spånyta är relaterad till skärkrafterna och därför 

ett viktigt skäl till att man optimerar skärets geometri” (Sandvik Coromant, 1995).  

Alltså inverkar flertalet parametrar på skärkrafternas storlek. Dessa utgörs huvudsakligen av:  

Skärets geometri, matningshastighet, spindelvarvtal, skärdjup, material, m.m. 

(Jarfors et al. 2010) 

Eftersom information om skärkrafterna var nödvändigt för att utföra arbetet inriktades 

sökandet, i första delen av projektet, efter denna.  

”Skärkrafter kan beräknas teoretiskt och/eller mätas med dynamometer. De 

utgörs huvudsakligen av de krafter som uppstår vid spånbrytning och 

spånavgång.” (Sandvik Coromant, 1995)  
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Då möjligheten att utföra praktisk provning var begränsad valdes den teoretiska vägen för att 

finna skärkrafterna. 

 

Figur 16. Resultat av tester på förhållandet mellan huvud-, radial- och axialkrafterna (Ståhl, J-E. 2008) 

När information om mätning av skärkrafterna söktes hittades den huvudsakligen i två böcker. I 

”skärande bearbetning -teori och modeller” (Ståhl, J-E. 2008) menar man att mätning av statiska 

skärkrafter är ett betydelsefullt hjälpmedel för utveckling av skärtekniska system. De uttrycker 

även att olika konstruktionslösningar gör att skärkraftsgivaren generar olika resultat vad avser 

känslighet, signaldrift och dynamiska egenskaper. Med hjälp av givarens egenfrekvenser, i 

respektive riktning, kan en indikation på hur korrekt en skärkraft kan mätas vad gäller amplitud 

och frekvens erhållas. Figur 17 exemplifierar en skärkraftsgivare för svarvning baserad på 

piezoelektriska kristaller. De menar att denna typ bör användas vid mätning av statiska 

skärkrafter p.g.a. dess låga egenfrekvenser. För fräsning och borrning finns motsvarande 

konstruktionslösningar utvecklade. 

 

Figur 17. Exempel på Mätgivare och uppsättning (Ståhl, J-E. 2008) 
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Svensson (2005) har utfört tester på skärkrafter vid fräsning med en roterande 4-komponents 

piezoelektrisk dynamometer (Figur 18). Denna mäter krafter i tre dimensioner och även 

vridmomentet runt z-axeln.  

 

Figur 18. Piezoelektrisk givare för fräsning (Svensson, 2005) 

Svensson (2005) avhandlar skärande bearbetning och därifrån är teorin till fräsoperationerna 

hämtad. I Figur 19 definieras och illustreras parametrar vid planfräsning. 

 

Figur 19. Illustration av skärparametrar vid planfräsning (Svensson, 2005) 
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3.3 BERÄKNINGAR 

BERÄKNINGAR OCH I FÖRDJUPNING I TILLVERKNINGSPROGRAMMEN 
Utifrån formel (ekvation 1) erhålls störst skärkraft där matningen och skärdjupet är som störst. 

Alltså gav detta en begränsning av de kritiska belastningarna till grovbearbetningar och 

eventuella krafter som bearbetar på lokalt känsliga partier. I ”Bilaga- Kartläggning av 

grovsvarvningar.” kan kartläggningen av bearbetningsgången för de identifierat kritiska 

krafterna återses. 

Svarvning 
Eftersom svarvningarna identifierades som största påverkande bearbetningar vid 

ventildimensioneringen koncentrerades beräkningarna i första hand mot dessa operationer. 

Utifrån CNC-programmen skissades utvalda bearbetningar in på ritningsunderlag (Figur 20). 

Inspänning är sedd som fast. Kritiska krafter som ger upphov till störst påverkan av ventilen är 

utvändig grov- och plansvarvning. Utifrån koderna har nödvändig data såsom skärdjup, matning 

m.m. erhållits för att beräkna uppkomna laster med redovisade formler. 

Utdrag ur bearbetningsprogram för grovsvarvning av plan: 

M6T1100 

N5001M42(GROVSV.PLAN       
+  ) 

G10P10050R1.6Q3 

G40G54G96G99T1150S120F0
.6 

G0G28W0 

G0X755.M3 

G0Z10.  

G1Z4. 

G1X590.F0.3M8 

G0W1. 

G0X755. 

G1Z0.2F0.6  

G1X590.F0.3 

G0W100.S50  

G40G0G28W0M9  

G0U200.M1 

 

Figur 20. Bearbetning inritad på ritningsunderlag. 
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Fräsning 

Skuldra 
Bearbetningen sker som en form av hävarm ut från ventilen. Denna ger då upphov till 

spänningar orsakade av moment och krafter. Hålet för vridspjället är inte förgjutet och ses 

därför inte heller påverka ventilen under svarvoperationerna. Huruvida bearbetningen påverkar 

ventilen redovisas dels som borrning, av det genomgående hålet, och planfräsning av skuldran. 

Dessa är identifierade som de mest kritiska operationer. Vid planfräsning av skuldran beräknas 

spänningar i övergången mellan ventil och skuldra samt hur hela ventilen påverkas. 

Bilderna(Figur 21 och Figur 22) på skuldran illustrerar enheter för beräkning av hur övergången 

mellan skuldra och ventil blir vid olika matningsriktning. Dessa visar samma objekt med ur olika 

vinkel. I Figur 23 fås en större förståelse hur tidigare figurer sitter på ventilen.

 

Figur 21. Vy av skuldran, ovanifrån, beteckningar 

används i beräkningar och finns i bilaga Teori 

 

Figur 22.. Vy av skuldra, från sidan, beteckningar 

används i beräkningar och finns i bilaga Teori 

 

Figur 23. Illustration till ovan figurer av skuldran på ventilen. 
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Bottenhål 

Eftersom detta hål ses som en försvagning i ventilen (Figur 25) bidrar det till ökad risk för 

spänningskoncentrationer och buckling. Med en förstärkning kan belastningen ledas förbi hålet 

och därmed ersätta det materialet som skulle varit där hålet är (Samuelsson, Å. 1990). Att tänka 

på är att förstyvningen ej får överdimensioneras eftersom den då kan dra till sig stor del av 

lasten och sedan överföra den lokalt till skalet. Se Figur 24. På samma sätt som skuldran 

beräknas planfräsning av bottenhålet, utifrån NC-program, med Excel-filen. Samma beräkning, i 

Excel-filen, tillämpas dock med endast ändring av hävarmen och ingående parametrar. 

 

Figur 24. Buckling vid förstyvning kring 

urtagning(Samuelsson, 1990) 

 

Figur 25. Ventilbild med bottenhålsvy 

Borrning 
De kritiska borrningarna är identifierade till skuldran och flänsarna. Borrningen av skuldran är 

beräknad utifrån fräsprogrammet medan flänsen är beräknad utifrån uppgifter (Tabell 1) av 

operatör8. 

Tabell 1. Data för flänsborrning. 

Diameter från centrum av ventilen [mm] 370 [mm] 

matning 52,5 mm/min 

Borrdiameter 30  

skärvinkel-kr -   

Varvtal 1050 [rpm] 

Matning 0,05 mm/varv 

Fc=Ap*kc*ap 2250 [N] 

Ff=0,5*Fc*sin(kr) 1125 [N] 

 

  

                                                             
8 Operatör vid borrmaskin på Somas 120423 
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KRAFTANALYSER 
I Tabell 2 ses beräkning av huvudskärkraften som använts vid beräkning av spänningar och 

deformationer på den förenklade ventilmodellen i Excel. Friläggningen av kraftkomposanterna 

visas i Figur 28. Tabell 2 visar hur huvudskärkraften beror av skärdjup, matning samt specifik 

skärkraft (ur tabell). Med enklare modell med tre beräkningspunkter (Figur 27) kunde Excel-

filen jämföras mot FEM-analysen och därigenom en formfaktor mellan dessa fås fram. Utifrån 

operationslista togs nödvändig data, enligt Tabell 2, för att beräkna skärkrafter, fram.  

Tabell 2. Huvudskärkraftsberäkning för svarvoperationer. I den vänstra kolumnen utläses huvudskärkraften 

som resultat av skärdjup, matning och den specifika skärkraften. 

Fc[N] ap[mm] kc[n/mm^2] matning 
(f)[mm] 

matningsriktning Tempo 

2070 2,3 3000 0,3 z 2 

6660 7,4 3000 0,3 x 2 

2070 2,3 3000 0,3 z 1 

3420 3,8 3000 0,3 x 1 

 

Figur 26. Koordinatdefinition för beräkningar i Excel och jämförelser mot FEM- analyser.  

Figur 27 visar de, utifrån grundfrågeställningen av intresse, utvalda punkterna för jämförelse av 

dels spänningar vid olika godstjocklek i Excel-filen men även till jämförelse av resultaten mot 

FEM- analysen.  

 

Figur 27. Beräkningspunkter för jämförelseberäkningar mellan Excel och FEM. Dessa för att se hur formen 

gör att spänningarna varierar. 
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Figur 28. Friläggning av lastfallet svarvning. Detta är tillämpat vid uppbyggnad av Excel-filen. Formler och 

beteckningar återses i bilaga – Teori. 
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EXCEL 

För att få en metod som även Somas kan nyttja i framtiden bestämdes tidigt att utforma en 

beräkningsplattform i Excel. Då filen bygger på ett rör visar den ej spänningskoncentrationer 

kring hål, radier osv. Korrektheten av denna förbättrades med FEM-analyser som tog mer 

hänsyn till formen. I Tabell 3 återses ingående parametrar för ventil samt svarvberäkning. Excel-

filen baserar samtliga beräkningar på dessa ventildata. 

Tabell 3. Ingående parametrar för ventil samt svarvbearbetning. I de fetmarkerade raderna ändras värden av 

användaren för att passa vald kalottventil. 

Fetmarkerad data ändras av 
användaren 

  Indata Svarvning Jämförelse 
data 

kraftdiameter [mm] D 425 skuldrans c.    

djup [mm] Z 52 191 374   

vinkel [°] ϕ       

huvudskärkraft [N] Fc 6660     

radialkraft [N] Fr 3330 (auto gen.)    

axialkraft [N] Fa 1665 (auto gen.)    

spänningsdiameter (ytter) [mm] d 264 342 266   

rörets medelradie [mm] a 125 164 126 128,5 

godstjocklek (vid beräkningspunkt) 
[mm] 

h 14   7 

spänningsdiameter (inner) [mm] d1 236 314 238 250 

rörets tvärsnittsarea [mm^2] A 10995 14426 11083 5651 

Total ventilhöjd Ztot 450     

Yttröghetsmoment [mm^4] I 86172316 194356891 88252678 46695966 

Matningsriktning(x,(y)- plansvarv, 
z-utv.& inv.) 

  x     
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Spänningar 

Med definierade skärkrafter användes Excel-filen för att beräkna spänningar runt om i godset 

orsakade av, i första hand, svarvning. I Tabell 4 är resultatet hämtat ur beräkning. Den visar, 

enligt den förenklade Excel-beräkningen, var spänningen är som störst och vid vilket gradtal 

förskjutet från koordinaten där kraften läggs på. Den visar även hur spänningen varierar med 

djup och diameter på ventilen. Vid jämförelse mellan Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6 återfinns de 

största spänningarna, i samtliga punkter, hos svarvoperationerna. 

Tabell 4. Visar hur spänningen varierar med djup och tvärsnittsarea, den visar även vid vilket gradtal(från 

kraften) som spänningen är som störst(plansvarvning) 

 Z D Von 
mises 

Vinkel φ 
[rad] 

Z1 52 264 4,9 0,26 
Z2 191 342 3,8 0,52 

Z3 374 266 5,2 0,52 

 

Att skillnaden mellan punkt ett och två i Tabell 5 är så stor beror på att det är 

spänningskoncentrationer i övergången mellan skuldra och ventil. Punkt tre får ökad spänning 

främst av ökad hävarm. 

Tabell 5. Vinkel på största spänningen vid punkterna vid planfräsning av skuldra 

  Von 
Mises 

  Vinkel 
φ 

 

Z1 2,7 [Mpa] 0 [Rad] 

Z2 1,0 [Mpa] 0 [Rad] 

Z3 2,1 [Mpa] 2,62 [Rad] 

 

Vid flänsborrning uppträder spänningar fördelade runt om i ventilen som kan liknas vid 

svarvoperationerna. Dock ger detta upphov till mindre laster (Tabell 6). 

Tabell 6. Största spänning, vid respektive beräkningspunkt med gradtal, vid flänsborrning 

  Von 
Mises 

  Vinkel φ   

Z1 0,96 [Mpa] 1,6 [Rad] 

Z2 0,81 [Mpa] 4,7 [Rad] 

Z3 1,43 [Mpa] 3,4 [Rad] 

 

 Tabell 7. Spänningar i ventilen under borrning av skuldran vid punkt 3 samt vid vilken vinkel sett från 

kraftkällan 

 Von Mises  Vinkel φ  

Z3 0,62 [Mpa] 5,5 [Rad] 
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Med Excel-filen beräknades hur spänningarna varierar med godstjockleken. I Figur 29 återses 

hur spänningen varierar med halverad godstjocklek vid specificerat djup. Jämförelse mellan 

Figur 29 och Figur 30, matningen är i axial- respektive radialled, visar att det är mestadels 

normalspänningarna som ökar beroende av matningsriktningen men i viss mån även 

skjuvspänningarna fast då vid motsatt riktning. 

 

Figur 29. Jämförelse med halverad godstjocklek på originalventilen, matningsriktning: X-led, Z=52 

 

Figur 30. Jämförelse med halverad godstjocklek på originalventilen vid matning i z-led och Z=52 
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Förskjutning 

Förskjutning kan beräknas i både horisontal- och vertikalled men även totalt i form av magnitud. 

Främst magnituden har tagits fram för att på enklaste sätt kunna jämföra FEM-analysen mot 

Excel-filen. Beroende på matningsriktning ter sig krafterna olika och den relevanta 

deformationen som ger upphov till bearbetningsfel är relaterad till dessa. 

 

Figur 31. Förskjutning i 3d med deformationer i horisontal- resp. vertikalled. Dessa används för att se om 

bearbetningsfelet överstiger tillåtet värde. 

  



30 

 

I Figur 32 redovisas hur halvering av godstjocklek bidrar till förskjutning av ventilen under 

bearbetning.  

 

Figur 32. Jämförelse av förskjutningar vid halverad godstjocklek. 

 

I Tabell 8 återses resultat av förskjutningen, beräknat med formler(Bilaga- Teori), i olika 

riktningar samt tredimensionellt.  

Tabell 8. 3-Dimensionell förskjutning i Excel som bygger på figur 31. Fetmarkerat värde visar det största 

bearbetningsfelet som uppkommer vid tillverkning. 

Formler för 
förskjutning i 
respektive led 

Förskjutning 
[mm] 

3-D- 
utböjning 
[mm] 

ẁ=Fr*B/(G*A), B=2  *+ 7,77*E-06   

δh,skjuv=ẁ*Ztot *mm+ 0,0035   

Mb=Fr*Ztot-Fp*D/2 1144688   

δh,böj=Mb*Zmax^2/( 
2EI) 

6,40*E-06  

δh,tot 0,0035  

δv,skjuv=ẁ*D*mm+ 0,0033 0,0065 
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FEM 

Eftersom FEM- analyserna gjordes främst för att komplettera Excel-filen med formavvikelser 

och göra den så realistisk som möjligt gjordes analyserna hand i hand med att Excel-filen 

uppdaterades. Resultaten i FEM bygger på utvalda fall i Excel-filen. 

 

Figur 33. Spänningar och deformationer i originalutförande. Max spänning i godset är ca 7 MPa och 

utböjning0,02mm 

 

Figur 34. Spänningar och deformationer med 1,5 mm väggtjocklek. Max spänning i godset är 61 MPa och 

utböjning 0,2 mm 
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Inverkan av hål 

Figur 35 och Figur 36 visar hur spänningarna varierar med inverkan av ett hål i ventilen. 

Skillnaden visar att när kraften är över hålet blir spänningarna i vissa punkter högre än när 

kraften är förskjuten 90 grader. Vid jämförelse mellan Figur 24 och Figur 35 syns tydliga 

mönster på spänningskoncentrationer kring hålet. Eftersom detta endast är ett urtag medan det 

i verkliga modeller även finns förstärkningar kring hålet anses spänningarna därikring vara 

mindre än vad Figur 35 visar. Dock ses en mindre ökning av spänningarna vid punkt 1 och 3 

jämfört mot Figur 37. 

 

Figur 35. Inverkan av hål med över hålet. Värdena 

är spänning i [MPa]. 

 

Figur 36. Inverkan av hål med kraft 90 grader från 

hålet. Värdena är spänning i [MPa]. 

 

Figur 37. Demonstrering av spänningskoncentrationer utan hål. 

  



33 

 

Förskjutning 

Figur 38 illustrerar hur förskjutningen ter sig i olika riktningar. Figuren i övre vänstra hörnet 

visar magnituden, dvs. det totala värdet, vilket också är det som jämförts mot Excel-

beräkningarna. Att förskjutning i tre dimensioneras valdes var för att kontrollera Excel-filen 

under uppbyggandet av denna. 

 

Figur 38. Förskjutning i x, y, z samt magnitud. Beroende på riktning förskjuts godset mest på olika ställen, 

grovt ungefär lika mycket i alla led. 
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JÄMFÖRELSE 

I Tabell 9 visas hur spänningen varierar mellan FEM och Excel. Vid den övre och nedre flänsen är 

spänningen lägre i Excel än FEM däremot i mitten av ventilen är spänningen likvärdig i Excel. En 

formfaktor har beräknats för att förbättra den förenklade Excel-filen. Detta illustreras i Figur 39. 

I Figur 39 jämförs delningsfaktorn på respektive punkt med respektive utan inverkan av hål.  

Tabell 9. Jämförelse mellan Excel och FEM 

Spänningar i Excel och FEM(utan hål 
och skuldra) 

  

  Excel Original FEM original Faktor 

 Z Von mises Von mises  

punkt 1 52 3,26   7,2   0,45 

punkt 2 191 2,70   2,8   0,96 

punkt 3 374 4,16   7,1   0,59 

 

Tabell 10. Visar spänningsskillnaden med inverkan av hål. jämfört mot Tabell 5. 

Spänningar i Excel och FEM-
hålmodell (original) 

   

punkt 1 52 3,26   11   0,30 

punkt 2 191 2,70   8   0,34 

punkt 3 374 4,16   9   0,46 

 

 

Figur 39. Skillnader i spänningar vid olika analyser utifrån Tabell 9 och Tabell 11. 

Kontentan av Figur 39 visar att inverkan av hål främst påverkar området kring hålet. Dock ökar 

spänningarna även lokalt i vissa andra delar av ventilen.  
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Figur 40. Förskjutning vid original och 2mm väggtjocklek 

Med Tabell 12 redovisas skillnaden mellan Excel och FEM vad gäller ny förskjutning i 

förhållande till den tidigare. I detta fall går väggtjockleken från 14 till 2 mm (Figur 40). Detta ger 

en ökningsfaktor per minskad millimeter som återses i samma tabell. Vad som utläses är att 

FEM- analysen ligger något över Excel-filen vad gäller just förskjutningen per millimeter och 

således kan en formfaktor mellan dessa per millimeter fås fram. 

Tabell 12. Skillnad i förskjutning mellan Excel och FEM vid ändring av väggtjockleken 

 FEM Excel 

Faktor mellan 2 & 14 mm väggtjocklek 7,5 6,0 

Faktor/ [mm] 0,63 0,50 

 

Idégenerering 
För att minska material utan att ändra flänsarna kan materialbesparing göras med mindre 

godstjocklek i kammare samt i in- och utlopp, även förgjutna hål kan leda till materialbesparing. 

Utifrån intervjuresultaten (Bilaga- Intervjuer hos SOMAS) tas inte förgjutna hål med i 

beräkningen p.g.a. de extra komplikationerna som medföljer vid produktion. Arbetet har inte 

heller tagit stödflänsar i beaktning. I Bilaga- Kravspecifikation återses begränsningarna för 

idéerna. Viktigaste parametern är den största tillåtna spänningen, som är 90 procent av 

sträckgränsen, och uppgår till 190 [MPa]. 
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Konceptval 

Med materialbesparingsidéer som grund tillsammans med kravspecifikationen och 

beräkningsfilen kunde en slutlig modell tas fram. Denna uppfyller kraven på hållfasthet och 

bearbetningsnoggrannhet. I Tabell 13 visas de nya godstjocklekarna, i de utvalda 

beräkningspunkterna, baserat på spänningar, med invägda korrigeringsfaktorer, orsakade av 

den värsta lasten. Godstjockleken i respektive punkt utläses som h1, h2 och h3.  

Tabell 13. Beräkning av ny godstjocklek i de valda punkterna utifrån spänningar med korrigeringsfaktorer. 

Djup 1 52 

Spänning 3,23  

Formfaktor 0,30  

Ökningsfaktor   17,3 

τzvrid= Mz/Wv 
[Mpa] 

  1,0 

τzvrid, ny 17,8  

Mz 1415  

Wv,ny 79,6 [mm^3] 

   

h1 2,33 [mm] 

   

Djup 2 191 

Spänning 2,70  

Formfaktor 0,34  

Ökningsfaktor   23,75 

τzvrid= Mz/Wv 
[Mpa] 

  0,60 

τzvrid, ny 14,21  

Mz 1415  

Wv,ny 99,6 [mm^3] 

   

h2 2,51 [mm] 

   

Djup 3 374 

Spänning 4,16  

Formfaktor 0,46  

Ökningsfaktor   21,1 

τzvrid= Mz/Wv 
[Mpa] 

 1,01 

τzvrid, ny 21,4  

Mz 1415  

Wv,ny 66,15 [mm^3] 

   

h3 2,19 [mm] 
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EKONOMI 

Från inköpschef Lars Hägg har följande data erhållits. 

Årlig upplaga: 13 [st.] 

Materialpris: 98,5 [SEK/kg] 

Gjutvikt: 127 [kg] 

Totalpris: 12500 [SEK/st.] 

Materialkostnad/år=98,5*127*13=162600 [SEK] 

Besparings per kilo och år: 98,5*1*13= 1 280,5 [SEK] 

Kostnad gjutform 1996: 12050 [SEK] 

Kostnad gjutform 2012: ~25000 [SEK] 

Ny gjutform intjänad på 25000/(1 280,5*antal kg) = [år] 

 

Med denna information kan en enklare uppskattning av ekonomin göras för kalottventilen KVTF 

DN 250.  
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BESPARING 

Figur 41 illustrerar hur väggtjockleken ändras på den nya modellen. Grönt symboliserar 

borttaget material.  

 

Figur 41. Ny modell av KVTF DN250. Grönt symboliserar borttaget material. 

 

Figur 42. Volymbesparing vid ny modell. 

Med minskad väggtjocklek följer minskad volym och med den minskad vikt. Figur 42 visar hur 

mycket volym och indirekt vikt som kan sparas med den nya väggtjockleken. Med antalet 

besparade kilogram beräknas skillnaden och med det hur stor den ekonomiska besparingen blir. 

Vid denna besparing är en ny gjutform intjänad på ett drygt halvår. 

Ny volym
66%

Skillnad
34%

Volymbesparing
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Nedan visas deformationer och spänningskoncentrationer vid grov plansvarvning av flänsen. Då 

spänningen inte får överstiga 190 [MPa], vilken den endast gör i enskilda punkter, anses 

modellen klara lastfallet då kalottventilen i verkligheten är förstyvad kring just de punkterna. 

Även att stödflänsarna är förbisedda ger i verkligheten en ökad säkerhetsfaktor. Dock behöver 

alltså inte ventilen några stödflänsar för att klara tillverkningen. Vad gäller bearbetningsfel 

(förskjutning vid bearbetningen) ligger det runt 0,5 [mm]. Vilket är ungefär 10 procent av 

skärdjupet och det är även där den tillåtna gränsen är dragen. 

 

Figur 43. Spänningar och förskjutningar för den nya ventilen (2mm väggtjocklek) vid plansvarvning 
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4. DISKUSSION 

4.1 INLEDANDE ARBETE 
Att arbetet har grundat delvis på tidigare kurser men även i rapporter utförda vid andra institut 

har gjort att projektet fortskridit på önskvärt vis. Med de, erhållna och efterforskade, ingående 

parametrarna har resultat framkommit som varit givande för projektet. Att kritisk bearbetning 

identifierades korrekt tidigt i projektet underlättade arbetet och gav en snabbare och tydligare 

fingervisning om vad som behövdes göras under resterande del jämförelsevis mot om fel fall 

använts som ett resultat av felaktig avvägning alternativt gissning. 

Eftersom litteratur som speglar detta arbete söktes grundligt i början av projektet men även 

fortlöpande under projektets gång kunde arbetet reflekteras och motiveras löpande. Arbetet har 

därför fortskridit förhållandevis klanderfritt. Vad gäller mer specifika och exakta värden för 

skärkrafterna har svårigheter uppkommit. Främst vid skärdata för det specifika materialet vid 

olika parametrar har det varit svårt att få exakta värden. Vad som underlättat arbetet är bland 

annat förhållandet mellan skärkrafterna i respektive riktning som kunnat tillämpas i de olika 

fallen. Även avgränsningar mot värsta fallet har indirekt gett dels en säkerhetsfaktor men också 

en felmarginal när det gäller exakta skärkrafter. Formler för beräkningar av olika spänningar var 

till och från svårt att finna men med handledare och andra lärare vid Karlstad universitet kunde 

uppkomna problem redas ut och stödjas mot bland annat formelsamlingar och litteratur. 

Då mätning inte var möjligt behövdes skärkrafter räknas ut via CNC- programmen. Detta 

medförde att mycket extra tid åtgick för att sätta sig in i systemet och att sedan beräkna dessa 

utifrån lärare, tekniker och litteraturs hänvisningar. I rapporten har det föreslagits alternativ till 

mätning av skärkrafterna med olika givare. Denna teknik tros kunna leverera mer korrekta 

skärkrafter. Det finns även möjlighet att undersöka huruvida befintliga maskiner kan utföra 

dessa mätningar. Ett sista alternativ, som har följts delvis i detta arbete, är samarbete med 

skärverktygsleverantör som har mycket data för respektive skär.  

I inledningen av projektet var vissa avgränsningar nödvändiga. Dessa var bland annat att endast 

fokusera mot själva tillverkningsprocessen. Om full hänsyn tagits till samtliga parametrar hade 

arbetet ändå inte blivit säkrare med tanke spänningar m.m. alltså anses avgränsningarna och 

förenklingarna rimliga. Att detta arbete sedan är en del av företagets framtida arbete och 

kommer vägas mot flera delar, såsom gjutbarhet och tryckdirektiv, gör arbetet enklare och ger 

en oberoende aspekt av denna del, vilket ses som positivt. 

Att skärdjupen är uträknade i programkoderna tillsammans med mätning av endast ett gjutgods 

ger viss osäkerhet vad gäller standardavvikelser mellan godsen. I detta arbete har mätningen 

setts som standard och därför finns eventuell en viss felkälla vad gäller storleken på de första 

skärdjupen. Den kan rimligen vara både större och mindre. Huvudskärkraften är beräknad efter 

den största produkten av skärdjup och matning för respektive riktning i de utvalda 

operationerna. Den är även baserad på det värsta fallet där den i verkligheten kommer maximalt 

endast finnas under en kort period av den totala bearbetningen. Eftersom materialet även spelar 

roll vid den specifika skärkraften har flertalet litteratur med viss skillnad mellan sig motiverat 

ett specifikt värde. Att detta värde varierar på litteratur ses också som en felkälla. Produkten av 

de värsta fallen som denna undersökning baserats på anses därför inneha en viss 

säkerhetsfaktor. 
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Att förhållandet mellan skärkrafter, som erhållits i litteratur, testats praktiskt i annan litteratur 

ökar säkerhet av belastningsfallet. 

I början av projektet gav samtalen med operatörer och tekniker på plats antydningar om att 

svarvoperationerna var den mest kritiska delen vid produktion av KVTF DN250. Efter enklare 

överslagberäkningar med hänsyn till storlek på krafter och hävarm koncentrerades arbetet mot 

de utvalda svarvbearbetningarna. Detta gav en bra grund för senare beräkningar av borr- och 

fräsningar. 

Samråd med handledare gav härledning om att frilägga lastfallet i ett kartesiskt 

koordinatsystem. Att detta gjordes bidrog till ökad förståelse och rimlighetsbedömning men 

även lättare jämförelse mot FEM- analysen. 

 

4.2 GENOMFÖRANDEFAS 
Utifrån jämförelse mot FEM- analysen anses spänningar i Excel-filen vara riktiga för det 

beräknade fallet. Att Excel-filen bygger på en förenklad modell, utav ett rör, ger vägt mot FEM en 

formfaktor mellan dessa som anses rimlig. Vid jämförelse mellan spänningar varierar faktorn 

beroende på hål och radier. Vid punkt två utan hänsyn till hål stämmer Excel-filen och FEM-

analysen bra överens. Med hänsyn till hål blir skillnaden betydligt större, alltså fås en annan 

faktor vid inverkan av hål fram. Vid punkt ett och tre, med och utan hål, är spänningarna 

märkbart högre i FEM vilket ses som rimligt då radien är mindre och FEM tar hänsyn till lokala 

geometrier. 

Även om Excel och FEM visar olika värden vid förskjutning, med en formfaktor mellan dessa 

som är relativt stor, kan ökningsfaktorn per millimeter ge en bra överblick. Vad den visar grovt 

är hur mycket ökningen blir vid ändring av väggtjockleken. Även om den är framtagen för den 

specificerade ventilen antas den kunna ligga till grund vid flertalet likande modeller oavsett 

storlek så länge formen är stämmer med kalottventilen. Vid förskjutning är faktorn, främst vid 

den tunnare väggtjockleken förhållandevis stor. Här har en jämförelse gjorts, mellan skillnad i 

förskjutning per millimeter, i Excel och FEM. Att det mellan dessa faktorer endast skiljer 20 

procent ger en indikation till användbar data även om Excel-filen visar ett mindre korrekt värde. 

Med en division på 80 procent per millimeter kan en rimligen korrekt förskjutning erhållas för 

en ventil som kan liknas vid ett rör.  

Förskjutningen har beaktats tredimensionellt i respektive riktning samt som magnitud. Att detta 

gjorts har förbättrat jämför- och användningsbarheten av analysen. 

FEM-analysen visar spänningar och deformationer av hela ventilen med mer komplicerade 

geometrier än vad Excel-filen gör. Dock är Excel-filen uppbyggd för att jämföras mot FEM och 

visar därför var den största spänningen uppkommer, vilket ökar förståelsen för lastfallet men 

även jämförbarheten mot FEM. 

Resultaten av FEM-analyserna visar klart att ett större hål, utan förstyvningar, inverkar vid 

bearbetning av KVTF DN250. Analysen har tagit hänsyn till var lasten läggs in i förhållande till 

hålet och därmed gett en indikation på när största spänningarna runt hålet uppkommer. 

Eftersom hålet ses som en störning i symmetrin visar analyser att även övriga spänningar 
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ändras i ventilen. Inverkan av hål tenderar ge mer lokala spänningskoncentrationer istället för 

jämnt utspridda.  

Vid jämförelse hur ventilen, KVTF DN250, beter sig vid samma ingående parametrar men vid 

olika matningsriktning redovisas hur skjuvkrafterna varierar marginellt medans 

normalkrafterna varierar märkbart. Detta kan kopplas mot geometrier på ventilen då ventilens 

höjd och diametrar varierar som hävarmar till olika bearbetningskrafter. 

Som resultaten redovisar skiljer spänningarna mer med hänsyn tagen av hålet. Som redovisat 

skiljer främst punkt två, vilket också är där hålet är beläget, mest mellan fallen. I övrigt varierar 

skillnaderna i spänning mellan FEM och Excel från att vara nästan lika stora vid punkt två, utan 

hål, till att vara markant större i både punkt ett och tre. Detta tros bero på geometri- och 

diameterförändringarna i förhållande till var lasten läggs in. 

 

4.3 KONCEPT 
Jämförelse mellan Figur 34 och Figur 43 visar inverkan av hål och hur det bidrar till att 

spänningskoncentrationer blir lokalt högre snarare än jämnt fördelad. Denna studie är dock 

även på en något förenklad modell i FEM. I realiteten finns förstyvningar kring hålet som 

möjligen kan ses som ersättning till hålet. Detta motiverar även den slutliga FEM- analysen som 

bygger på den, i Excel, framtagna minsta godstjockleken i de tre beräkningspunkterna.  

Med den nya prototypen kommer, enligt FEM, ett bearbetningsfel som kan anses högt. Denna 

studie har en acceptabel nivå för felbearbetningen på 10 procent av skärdjupet vilket detta nätt 

och jämnt uppfyller. 

Utifrån mätningen erhölls mått som överskred färdigmått. Vid framställning av prototypen 

uppkommer frågeställningen om denna är orsakad av gjutonoggrannhet eller extra pålagt 

material från gjutföretaget? Då denna materialbesparade modell endast är baserad mot Somas 

produktion kan geometrier behöva ändras med avseende till gjutbarhet och tryckkärlsdirektivet. 

Prototypen svarar mot den inledande frågeställningen om hur ventilen påverkas under 

bearbetning och visar även till vilken grad material kan minskas utan att påverka ventilen med 

avseende på toleranser m.m. Om det är möjligt att använda framtagen godstjocklek kan en 

materialbesparing göras med cirka 30 procent vilket kan ge avsevärda ekonomiska förbättringar 

och även motivera en, på sikt, ny gjutmodell.  
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5. SLUTSATS 
Projektet har visat hur en förenklad modell kan användas för att uppskatta ungefärliga värden 

för spänningar och förskjutningar. Det har även visat hur den förenklade modellen kan 

förbättras med hjälp utav en formfaktor mellan Excel och FEM. Även då pålitligheten av den 

framtagna Excel-filen har förbättrats är det viktigt att en korrekt tolkning av resultaten görs för 

att undvika fel. 

Eftersom FEM- analysen anses teoretiskt korrekt, inom marginalerna, visar Excel-beräkningen 

80 procent av det antagna korrekta värdet gällande förskjutning per millimeter. Excel-filen 

anses därmed, med innehavd förståelse, vara användbar vid framtagandet av nya ventiler. 

Att spänningarna ökar markant mer, mellan Excel-filen och FEM- analysen, i punkt ett och tre 

antas bero på att diametern där lasten läggs på liknar mer punkt två än de övriga. 

Då hålet är en störning i symmetrin ändras även övriga spänningar i ventilen i förhållande till 

lastfallet utan hål. Med hålet fås istället för en utspridd spänningsfördelning mer lokala 

spänningskoncentrationer. 

Excel-filen anses pålitlig för ventiler liknande vid rör. Den har jämförts mot FEM- analyser och 

visat på rimliga faktorskillnader mellan dessa metoder. 

Arbetet är avgränsat och har inte tagit hänsyn till vidare undersökning hos företaget gällande 

övriga dimensioneringskrav såsom gjutbarhet och tryckdirektiv. Dock rekommenderas efter 

genomförd kontrollmätning av gjutgods att kontakt tas med gjuteriföretaget om deras 

gjuttoleranser och om det är lönsamt att öka toleranserna med mindre materialåtgång som följd. 

Med projektet har en ny modell arbetats fram och om den är genomförbar i praktiken kan en 

materialminskning ske med drygt 30 procent som följd av minskad ventilhustjocklek till 15 % av 

ursprunget. Detta leder då till förbättrad lönsamhet för kalottventilen och att en eventuell ny 

gjutform kan bli intjänad efter ett drygt halvårs produktion. 

Uppdragsgivaren har besvarats frågeställningen både för den uppdragna ventilen men även vad 

gäller en metod för framtida arbete. 
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1. BILAGA- PROJEKTPLAN 

ORGANISERING 
Arbetet kommer att vara ett individuellt arbete med kalottventil, kvtf250, och en ny 

dimensionering av denna. Parallellt utförs liknande arbete av Mia Myrén Zreloff (Innovation- 

och designingenjörsprogrammet) med Kulventil SKV DN 400, också detta ett projekt med ny 

dimensionering och med samma mål. Det kommer vara samarbete mellan arbetena, men 

dessa är i grunden självständiga projekt, för att lättare kunna angripa problemet eller 

identifiera t.ex. skärkrafter osv. 

Tabell 14. Kontaktuppgifter 

Projektägare Fredrik Kjellin 072 225 40 08 fredrik.kjellin@live.se 

Projektarbetspartner Mia Myrén Zreloff 070 846 35 20 mia.zreloff@hotmail.com 

Handledare KAU Hans Johansson 054 700 12 28 hans.johansson@kau.se 

Handledare SOMAS Anders Josefson 053 369 17 82 anders.josefson@somas.se 

Handledare SOMAS Magnus Jansson 053 369 17 43 magnus.jansson@somas.se 

 

Arbetet kommer utföras på KAU samt hos SOMAS. På SOMAS kommer undersökningar göras och 

där finns ett rum avsatt att arbeta i vid besök. På KAU kommer analyser och planeringsarbeten 

ske främst i datorsal. 

SOMAS bekostar resor och andra omkostnader under förutsättning att dessa godkänts i förväg. 

Resor till och från SOMAS bekostas av SOMAS. 
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PROJEKTMODELL 
Projektet kommer utföras efter tidsplanen med mer detaljerat upplägg enligt 

Ganttschemat(bilaga2). Resultatet ska redovisas i rapportform, som skall lämnas i slutlig 

form i juni, och presenteras muntligt i slutet av maj. Även en frivillig utställning kommer äga 

rum på Stora Torget i Karlstad veckan innan. 

 

Tabell 15. Tidsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMENTARER TILL BILAGOR 
Bilaga 2 innehåller Ganttschemat som uppdateras löpande under projektets gång. WBS:en(bilaga 

1) är gjord för att underlätta strukturen av projektet och lättare kunna skapa ett korrekt 

Ganttschema i den inledande fasen. 

I Bilaga 3 finns SOMAS projektbeskrivning. 

  

Moment 

  

Datum 

    

Uppstartsmöte 7/2 

Förstudie klara v.9 

Delredovisning 27/3 

Genomförande klart v.18 

Ev. utställning 24/5 

Rapportutkast klart 17/5 

Slutredovisning  31/5 

Rapportinlämning Efter opponering 
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RISKER 
Tabell 16. Riskanalys(Eriksson M., Lilliesköld J 2010) 

DOKUMENTATION 
Plattformen It´slearning kommer användas för att säkerställa att materialet går att nå 

oberoende av arbetsplats. FEM- analyserna kommer att genomföras på KAU för att sedan 

spara resultaten på egen hårddisk. Inga uppgifter får spridas till utomstående. 

REFERENSER 
Eriksson.M, Lilliesköld.J, (2004), Handbok för mindre projekt, 4:e upplagan. Liber AB. 

  

  

Projektaktivitet  

  Värde 1=liten 5=hög/kritisk   

Nr Beskrivning av risk 
Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Åtgärder 

              

1 
Problem med 
frågeställning 

Svårigheter att finna 
rätt svar på 
uppgiften 

2 5 10 

Lägg ordentligt 
med tid på 
förståelse av 
problemet 

2 
Ej tillräcklig 
datorkapacitet 

 Utrymmet alt. 
kapacitten räcker ej 

2 5 10 

 Ha egen Hd, 
samverka med 
lärare 

3 
Svårt att 
inhämta data 

SOMAS svåra att nå 
1 4 4 

Prata i tid om 
organisation 

4 
Ej tillräcklig 
handledning 

Hasse deltidare 
2 2 4 

lägg upp arbetet 
så det inte hänger 
på en dag 

5  Andra kursen  Tar för stor plats 
 2  2  4 

 Organisera till del 
av v. 

6 
 Sjukdom 

 Deadlines håller 
inte vid frånvaro  1  4  4 

 Gör arbeten med 
tidsmarginal 

7 
 Tiden räcker 
inte 

  Projektet blir för 
omfattande  2  5  10 

 Avgränsa 
projektet tydligt 
och utöka 
omfattning vid 
tidsmån 
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2. BILAGA- PROBLEMFORMULERING 

DIMENSIONERING AV VENTILHUS MED AVSEENDE PÅ 

SKÄRKRAFTER 
Uppgiften består i att ta fram en metod för dimensionering av ventilhus.  

Målsättningen är att få ett gjutgods som är så lätt och därmed billigt som möjligt.  

Lasterna på ventilhuset är krafter från inspänningen i maskinerna, skärkrafter från 

bearbetningen i maskinerna, och hanteringslaster.  

Dimensioneringen kommer att på SOMAS vara ett komplement till den dimensionering som 

normalt görs med avseende på Tryckkärlsdirektivet PED, som utgår ifrån övertryckslasten i 

ventilen. 

Gjutgodstoleranser enligt SOMAS konstruktionsavdelning. 

Flänsdimensioner enligt flänsstandard EN 1092-1. 

Godset skall kunna bearbetas enligt operationslista/ flöde till dimensioner och toleranser enligt 

ritningsunderlag. 

SOMAS vill att två ventiler utreds. 

Mia- Nummer ett, SKV DN400, för att resultatet skall kunna användas vid konstruktion av en ny 

kulventil DN500.  

Fredrik- Nummer 2, en kalottventil, då denna är mer komplicerad att spänna fast och att 

bearbeta. Typ av kalottventil och storlek bestäms under arbetets gång. 

Utredningen skall göras för standardmaterial, syrafast austenitiskt stål 1.4408 enligt SS-EN 

10213. Om möjlighet finns är också titan intressant att utreda eftersom detta har mindre 

styvhet. 

Arbetet förutsätter simulering av deformationer. Karlstad Universitet skall garantera att 

studenterna har tillgång till datorer, programvara och tillräcklig minneskapacitet. 

Slutlig omfattning av arbetet beslutas tillsammans med studenterna och handledaren på 

Karlstad Universitet. 

Verifiera resultatet med provning går troligen inte att få till, på grund av gjutmodeller och 

svårigheterna med att gjuta enstaka delar. 

Ett avtal kommer att upprättas mellan studenterna och SOMAS. 

Handledare på SOMAS är Anders Josefson och Magnus Jansson. 
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3. BILAGA- KRAVSPECIFIKATION 
Tabell 17 - Kriteriematris 

 Aspekter Process Miljö Människa Ekonomi 

Livscykelfas  

Alstring(Utveckling, 

konstruktion m.m.) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 

(Tillverkning, montering, 

kontroll, lagring m.m.) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring(Försäljning, 

distribution, m.m.) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, 

användning, underhåll 

m.m.) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 

(Borttransport, 

återvinning, förstöring 

m.m.) 

5.1 5.2 5.3 5.4 

Alstring Hos Somas under konstruktionsfasen och sedan hos gjutföretaget, framtagning av gjutverktyg och 

gjutprocessen. 

Framställning Hos Somas, produktionen (operationer och bearbetningar, lager osv.) 

Avyttring Tranport till kund. 

Brukning Installation, användning och underhåll hos kund. 

Eliminering Skrotning efter användning 

 

Kriterienr. Cell Kriterium Krav = K 
Önskvärt mål = 
Ö 

Funktion = F 
Begränsning = B 

1 1.1 Gjutbarhet, hållfasthet K F 

2 1.2 Ejökade miljöfarliga tillsatser, 

utsläpp osv. 

Enligt ISO 

Ö2 B 

3 1.3 Säker tillverkning (arbetsmiljö). 

Men ligger hos gjuteriet. 

Ö- B 

4 1.4 Minimering av mängden material K F 

5 2.1 Klara spännings- och 

deformationskrav (sträckgräns 

Rp1,0*0,9= 190 [MPa]), 

ytbearbetningar osv.  

K F 
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6 2.2 Ejökade miljöfarliga tillsatser, 

utsläpp osv. 

Enligt ISO 9000:2010 

Ö3 B 

7 2.3 Säker tillverkningsmiljö 

Enligt ISO 9000:2010 

K B 

8 2.4 Klara nuvarande tider i produktion 

Gärna minimeras. 

K B 

9 3.1 Oförändrat - - 

10 3.2 Oförändrat - - 

11 3.3 Oförändrat - - 

12 3.4 Lägre kostnad (K) K B 

Lägre pris (Ö), högre marginal (Ö), 

ökad försäljning (Ö). 

Ö B 

13 4.1 Installation, användning och 

underhåll ska kunna ske på samma 

sätt som tidigare, med eventuella 

små förändring vad gäller 

skruvförband m.m. 

Ska klara av kundens krav och 

passa ihop med dennes övriga 

materiell. 

K B 

14 4.2 Ska ej behövas mer underhåll än 

tidigare. 

K B 

15 4.3 Hållfasthet i användning. 

Ökad säkerhet. 

K F 

16 4.4 Ej ökade kostnader för kunden i 

installation, användning och 

underhåll. 

K B 

17 5.1 Oförändrat K B 

18 5.2 Oförändrat 

(Enligt Stena Metalls standarder) 

K B 

19 5.3 Oförändrat 

(Enligt Stena Metalls standarder) 

K B 

20 5.4 Ej dyrare, dock får kunden mindre 

betalt pga. mindre material. 

Ligger i kundens intresse. 

- B 
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4. BILAGA- KARTLÄGGNING AV 

GROVSVARVNINGAR. 

T1 

 

Figur44.T1 Grovutv.& plan 
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Figur 45. T1 Grovsvarvning plan 
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Figur 46. T1 grovsv. inv. 
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Figur 47. T1 grov inv. förstoring 
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T2 

 

Figur48. T2 grovutv& plan 
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Figur 49. T2 grov plan 
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Figur 50. T2 grov inv 
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5. BILAGA- MANUAL TILL EXCELFIL 
Excel-filen är baserad på flera bearbetningar i samma fil. Välj vilken typ av bearbetning som är 

intressant och mata in värden enligt följande: 

Under fliken ”friläggning” definieras parametrar som används vid beräkning. 

1. I fältet indata matas de fetmarkerade parametrarna in. 

a. Kraftdiameter (D)- diameter där kraften läggs på 

b. Djup (Z)- djup där man önskar veta spänningarna 

c. Huvudskärkraft (Fc)- tangentiell kraft, kan beräknas i flik ”Kraftekvationer” 

d. Spänningsdiameter (d)- diameter där spänningen efterfrågas 

e. Godstjocklek (h)- tjocklek på godset 

f. Matningsriktning – utifrån koordinatsystemdefinition 

g. Ev. jämförelsedata med annan godstjocklek 

För att jämföra spänningar vid olika djup matas parametrar in i de nästkommande kolumnerna 

med fetmarkerade data.  

2. Data som kan jämföras är 

a. Olika godstjocklek 

b. Spänningar vid olika djup 

c. Utböjning vid olika godstjocklek 

Under fliken ”Jämförelse Excel och FEM” redovisas skillnaden mellan Excel beräkningarna och 

FEM- analysen. 

3. Data som behöver matas in 

a. Mätvärden från FEM- analys 
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6. BILAGA- INTERVJUER HOS 

SOMAS 

Befattning:  Operatör och tekniker 

Förbättringsförslag:  SKV; vänd på ventilhalvan i fleroperationsmaskinen, 

eftersom det då blir lättare att bearbeta (lägre 

krafter), lättare måttsättning. 

Befattning:  Mättekniker 

Förbättringsförslag:  -”- (samma som på nr.1) 

Befattning:  Operatör 

Förbättringsförslag:  Gjutfel, alltså granska gjutprocessen och mängd 

gjutmaterial. (Det är ibland både för mycket och/eller 

för lite material) 

Befattning:  Tekniker 

Förbättringsförslag:  Onödigt mycket material som måste bearbetas bort. 

(För stor ”grönkropp”) 

Befattning: Tekniker 

Förbättringsförslag: Bättre yta från gjutprocessen för att få en jämnare 

tillverkning. Om ytorna är för ojämna blir det fel 

genom hela produktionen. 

Befattning:  Tekniker 

Förbättringsförslag:  Ytorna från gjuteriet kan ibland inte vara parallella. 

Blir samma följdproblem som på nr.5. 

Befattning: Tekniker och operatör 

Förbättringsförslag: Önskar ej förgjutet hål för styrspindeln, vilket leder 

till färre operationer i fleroperationsmaskinen och 

även färre kontroller och mätningar, vilket båda ger 

mindre tidsåtgång. 
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7. BILAGA KOSTNADSKALKYL 

Kostnadskalkyl   

Volym 4264792 [mm^3]    

vikt 33,26538 [kg]    

Materialpris: 98,5 [SEK/kg]        

Ny volym 8386653 [mm^3]   

vikt 65,4 [kg]   

Ny materialkostnad  6443   

Besparing/ventil   3277   

Årlig upplaga:    13 [st.]  

Årlig besparing:   42600 [SEK]  

Kostnad gjutform 2012: ~25 000 
[SEK] 

       

Ny gjutform intjänad på      0,59 [år] 

 

  

1
66%

2
34%
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8. BILAGA TEORI 

NOMENKLATUR 
  =Skärdjup [mm] 

 = Matningshastighet [mm/varv] 

 =Spindelrotation [rpm] 

zz= antal tänder(fräsning) 

  =Specifik skärkraft =3000 [N/mm2] för höglegerat, anlöpt, härdat, rostfritt, austenitiskt stål, 

nr. 1.4408, vid matning 0,3 mm/varv  

  =Huvudskärkraft tangentiellt [N] 

  = Skärkraft axiellt [N] 

  = Skärkraft radiellt [N] 

Fy = Kraft i y-led [N] 

Fx = Kraft i X-led [N] 

Fz =Kraft i z-led [N] 

Tx =Skjuvkraft i x-led [N] 

Ty =Skjuvkraft i y-led [N] 

Mx = Böjmoment kring x-axeln [Nm] 

My = Böjmoment kring y-axeln [Nm] 

MZ = Vridmoment kring z-axeln [Nm] 

τzy =Skjuvspänning i zy-planet, från Ty [MPa] 

τzx = Skjuvspänning i zx-planet, från Tx [MPa] 

τzz = Skuvspänning orsakade av vridmomentet [MPa] 

σz,x =Normalspänning ur xy-planet, från böjmomentet kring x-axeln [MPa] 

σz,y =Normalspänning ur xy-planet, från böjmomentet kring y-axeln [MPa] 

σz,z =Normalspänning ur xy-planet, från kraften i z-led [MPa] 

σvm =Von MISES spänning (ur deviationshypotesen) [MPa] 

 = Tvärsnittsfaktor för förskjutning orsakad tvärkraft 

μ = Tvärsnittsfaktor för skjuvspänning orsakad av tvärkraft 
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G =Skjuvmodul, materialspecifik [GPa] 

Ztot = Ventilens totalhöjd [mm] 

z = Avstånd mellan pålagd kraft och spänningsberäkningspunkt [mm] 

h = Godstjocklek vid spänningspunkt [mm] 

ϕ = Vinkel(x-y-planet) för spänningsvariation från kraftkällan [radianer] 

D = Diameter där kraften läggs på [mm] 

d = Största diameter i snitt där spänning beräknas [mm] 

d1 = Minsta diameter i snitt där spänning beräknas [mm]  

A = Tvärsnittsarea vid beräkningspunkten [mm2] 

I = Yttröghetsmoment[mm4] 

Wv = Vridmotstånd för tunnväggigt rör [mm3] 

ẁ = Deformationsvinkel(x-z-planet) 

 = förskjutning(x-z-planet) 
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FORMLER 
           (Jarfors et al. 2010) (1) 

          (Jarfors et al. 2010) (2) 

           (Jarfors et al. 2010) (3) 

I=Ix = Iy = π * (D4 – d4)/64[mm4] (4) 

Wv = 2 * A * h [mm3]  (5) 

SVARVNING 

Fy = -Fc * cos(ϕ) + Ff * sin(ϕ) [N] (6) 

Fx = Fc * sin(ϕ) + Ff * cos(ϕ) [N] (7) 

Fz = -Fp [N]   (8) 

Tx =- Fx [N]   (9) 

Ty =- Fy [N]   (10) 

Mx = Fz*(D/2) *sin(ϕ) + Fy*z [Nm] (11) 

My = -Fz * (D/2) * cos(ϕ) – Fx * z[Nm] (12) 

Mz = Fc * (D/2) [Nm] (13) 

τzy = µ * Ty/A [MPa]  (14) 

τzx = µ * Tx/A (MPa]  (15) 

τzz = Mz/Wv [MPa]  (16) 

σz,x = Mx * (d/2) * sin(ϕ)/Ix [MPa] (17) 

σz,y = My * (d/2) * cos(ϕ)/Iy [MPa] (18) 

σz,z = -Fz/A [MPa]  (29) 

σvm =                                        [MPa]  (20) 

FRÄSNING 

fz =Vf/(n*zz) [matning/tand] (21) 

hm= fz*(ae/D)^0,5  (22) 

Kc= Kc1*hm^(-0,32)  (23) 

Fc= Kc*hm*ap   (24) 
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Skuldra 

Mx=Fz*Lr-Fy*bs,z/2  (25) 

Mz= Fx*Lr-Fy*bs,x/2  (26) 

Ix=bs,x*hs^3/12+A1,x*a1^2+br,x*hr^3/12+A2,x*a2^2 (27) 

Wx=Ix/Lr   (28) 

Iz=bs,z*hs^3/12+A1,z*a1^2+br,z*hr^3/12+A2,z*a2^2 (29) 

Wz=Iz/Lr   (30) 

σ(x)=Mx/Wx   (31) 

σ(z)=Mz/Wz   (32) 

Av=br,x*br,z   (33) 

τ(x)=µ*Fx/Av   (34) 

τ(z)=µ*Fz/Av   (35) 

Ventil 

Mbx= -Fz*(d/2+Lr) *sinϕ - Fy*Z(Z=0 vid skuldrans centrum) [Nm] (36) 

Mby= -Fz*(d/2+Lr)*cosϕ + Fx*Z(Z=0 vid skuldrans centrum) [Nm] (37) 

Mvz= Fx*(d/2+Lr)  (38) 

τzy= µ*Fy*sin(ϕ)/A ( spänning som funktion av ϕ) [Mpa] (39) 

τzx= µ*Fx*cos(ϕ)/A ( spänning som funktion av ϕ)  [Mpa] (40) 

τzz= Mz/Wv [Mpa]  (41) 

σz,x=Mx*(d/2))/Ix [MPa]  (42) 

σz,y=My*(d/2)/Iy [Mpa]  (43) 

σz,z=Fz/A [Mpa]  (44) 

σvm =                                        [MPa]  (45) 
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BORRNING 

Fläns 

Fc=Ap*kc*ap   (46) 

Ff=0,5*Fc*sin(kr)  (47) 

Mbx= -Fc*z [Nm]  (48) 

Mby= -Ff*db [Nm]  (49) 

Mvz=Fc*db [Nm]  (50) 

Skudra 

Mbx= -Fz*(d/2+Lr) *sinϕ - Fy*Z(Z=0 vid skuldrans centrum) [Nm] (51) 

Mby= -Fz*(d/2+Lr)*cosϕ + Fx*Z(Z=0 vid skuldrans centrum) [Nm] (52) 

Mvz =Fx*(d/2+Lr)  (53) 

τzy(D/2, 0,π)=µ*Fy*sin(ϕ)/A ( spänning som funktion av ϕ) [Mpa] (54) 

τzx(0,+-π/2)=µ*Fx*cos(ϕ)/A ( spänning som funktion av ϕ)  [Mpa] (55) 

τzvrid= Mz/Wv [Mpa]  (56) 

σz,x=Mx*(d/2))/Ix [MPa]  (57) 

σz,y=My*(d/2)/Iy [Mpa]  (58) 

σz,z=Fz/A [Mpa]  (59) 

σvm =                                              [MPa] (60) 
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FÖRSKJUTNING 

ẁ = Fr * β/G * A [Radianer]  (61) 

δh,skjuv=ẁ*Ztot [mm]  (62) 

Mb=Fr*Ztot-Fp*D/2  (63) 

δh,böj=Mb*Zmax^2/( 2EI)  (64) 

δv,skjuv=ẁ*D[mm]  (65) 

ϕ,vrid=Fc*Ztot/((D/2)^2*G*2*pi*h) (66) 

δvrid= ϕ,vrid*Ztot  (67) 

δh,tot=( δh,böj^2+ δv,skjuv^2+ δh,skjuv^2+ δvrid^2)^0,5 (78) 


