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Sammanfattning 
SOMAS är ett tillverkningsföretag i ventilbranschen som tillverkar olika sorters ventiler och 
ställdon. 
 
SOMAS vill konstruera en kulventil med en genomloppsdiameter i den standardiserade 
dimensionen DN500 för att kunna möta kundernas önskemål. Som konstruktionen ser ut idag 
kommer den bli för stora moment för ställdonen att manövrera kulan om man skalar upp en 
DN400 kulventil till DN500, varför ny konstruktion behövs. 
 
Syftet med projektet är att komma med idéer till konstruktionslösningar samt att utreda vilken 
av dessa som i slutänden är den mest lämpliga.  
 
Målet är sedan att ta fram ett konstruktionsförslag på det mest lämpliga förslaget. 
 
3D CAD-modeller gjordes av SOMAS befintliga DN400 kulventil, i Pro/engineer var det 
sedan lätt att se vilka skillnader på kulans massa de olika modifieringarna gjorde.  
Vi modellerade den befintliga DN400 kulan, kula med kapad botten och tärningsform. När 
massan på de olika alternativen och gjutgodsets kilopris var känd kunde vi sedan räkna fram 
prisskillnader i procent mellan de olika alternativen. 
 
Vi tittade på olika typer av lagringar och delningar av ventilhusen, både med lösa och fasta 
spindlar. 
 
Tittade på alternativa tillverkningsmetoder och alternativa material för kulan. Priset på de 
alternativa materialen jämfördes med standard gjutgods (SS 2343). 
 
För att få fram storleken på ett säte till en DN500 kulventil gjordes beräkningar på 
sätestrycket. Ett diagram skapades i Excel över alla SOMAS kulventiler för att få fram ett 
erforderligt stängningsmoment för en flytande DN500 kula (flytande innebär att kulan inte har 
någon lagring i botten, se figur 2 sid. 15). 
 
Kom fram till att vi var tvungna att lagra kulan för att minska stängningsmomentet, beräknade 
då lagringstryck samt skjuvspänning i axeltapparna för att få fram erforderlig längd samt 
diameter på dessa. 
 
Räknade på hur stor momentminskningen blev om man lagrade kulan istället för att ha den 
flytande. 
 
Den mest lämpliga konstruktionen visade sig vara en tärningsformad kula lagrad med ingjutna 
fasta tappar och urfrästa lagerhus i det diagonalt delade ventilhuset.  
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Abstract  
SOMAS are a producing company within the valve area and are producing different kinds of 
valves and actuators. 
 
SOMAS wants to design a ball valve with the standardized flow diameter DN500 to meet the 
market demands. Today’s construction if it's up scaled from a DN400 ball valve to DN500 
gives to much torque for the actuator to handle the turning of the ball, therefore a new design 
is needed. 
 
Our task is to come up with new design ideas. In addition, find out which one of those are the 
most suitable. 
 
The goal is to come up with at construction suggestion of the most suitable construction. 
 
3D CAD-models of SOMAS DN400 ball valve were made at which some modifications were 
made. It was easy to see the variation in the ball mass when a modification was made in 
Pro/engineer. We made models of the existing DN400 ball, ball with the bottom cut of and 
dice shaped ball. When we knew the mass of the alternative shapes and the price of the 
castings, we calculated the price differences in percent between the different alternatives. 
 
We looked at different types of bearings and separations of the valve house, both with loose 
and fastened axels. 
 
Looked at alternative manufacturing methods and alternative materials for the ball. The price 
on the alternative materials where compared with standard castings (SS 2343). 
 
To come up with a size for the seat to a DN500 ball valve, calculations of the seat pressure 
was made. A diagram over all SOMAS ball valves was made in Excel to calculate necessary 
closing torque for a floating DN500 ball (floating means that the ball does not have a bearing 
in the bottom look, at figur 2 page 15). 
 
We conclude that we had to mount the ball in bearings to minimize the torque. Calculated 
bearing pressure and shear in the shafts to come up with required length and diameter of 
those. 
 
Computed on how much the torque reduction was if the ball was mounted in bearings versus 
floating. 
 
We found that a dice shaped ball with bearings, cast axels, milled bearing houses and 
diagonally split valve house is the most suitable. 
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1. Bakgrund 
SOMAS är ett tillverkningsföretag inom ventilbranschen, de tillverkar och säljer olika typer 
av ventiler som t.ex. kulventiler, kalottventiler och vridspjällventiler samt ställdon. En allt 
starkare efterfrågan på större kulventiler fick SOMAS att börja fundera i banorna på att utöka 
sitt sortiment med kulventiler. Idag säljer man kulventiler med genomloppsdiametrar upp till 
400 mm, och dessa ventiler används främst inom processindustrin.  
 
När man undersökte möjligheten till att utveckla en kulventil med samma konstruktion fast 
med en större genomloppsdiameter än 400 mm, kom man fram till att det skulle krävas ett 
större stängningsmoment än vad SOMAS befintliga ställdon skulle klara av. 
 
För att komma runt detta problem skulle en ny konstruktion behöva skapas, vars huvudmål är 
att få ner stängningsmomentet till en sådan nivå att SOMAS ställdon skulle kunna användas. 
 
SOMAS utvecklingsavdelning ansåg att de skulle behöva en förstudie i ämnet för att få fart på 
utvecklingen av en större kulventil, med en önskad genomloppsdiameter på 500 mm (DN500) 
Var på att de la ut det som ett examensarbete. 
 

2. Problemformulering 
Som kulventilkonstruktionen ser ut idag på SOMAS kulventilprogram kommer en 
uppskalning av en DN400 kulventil till DN500 medföra att stängningsmomentet blir för stort 
för ställdonen. För att lösa problemet behövs en ny konstruktion i någon form som får ner 
momentet till mer hanterbar nivå. 
 

3. Syfte & mål 
Syftet med nykonstruktionen är i första hand att få ner momentet. Den skall nå upp till de krav 
och omständigheter som råder, samt även klara aktuella laster. 
 
Målet är att ta fram ett konstruktionsförslag på en kulventil som skall uppfylla kraven för 
DN500. Den ska kunna manövreras utan problem med SOMAS egna ställdon.  
 
Allt detta för att tillgodose kundernas efterfrågan på en större kulventil. 
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4. Krav och omständigheter 
• Tät i båda flödesriktningarna 
• Ostört flöde i öppet läge 
• Genomloppsdiameter DN500 
• Tryckklass PN25 (innebär 25bar maxtryck vid rumstemperatur 20oC, vid högre 

temperaturer minskar det maximalt tillåtna trycket) 
• Enkel montering 
• Inte större stängningsmoment än DN400 kulventil, helst mindre 
• Tätheten minst oförändrad jämfört med DN400 kulventil. 
• Robust lagring 
• Enkel tillverkning 
• Servicevänlig 
• Alternativ ytbehandlig till hårdkrom 
• Alternativt material i kulan (aktuellt material idag i SOMAS kulor är SS 2343) 

o de alternativa materialen skall gå att 3D-formas 
• Driftssäkerhet 

o nötningsbeständighet 
o manövrerbar – skall ej fastna 

 
• Billigare kula (än en uppskalad DN400 kula) 
• Förekommande media är vatten, syra, lut, massa, ved, ånga, socker etc., i gasfas, 

vätskefas, som flis, granulat, pulver etc.  
 

• Temperaturen varierar från -200°C upp till +500°C eller högre. 
 

• Ventilen skall i första hand manövreras med SOMAS pneumatiska don, i andra hand 
med köpta don av typ pneumatiska, hydrauliska etc. 

 
• Utförandet på vissa delar av ventilen som längden mellan flänsarna, flänsarnas 

utformning och gränssnittet mot ställdonet är låst av produktstandarder. 
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5. Genomförande 
För att inte låsa fast våra idéer för mycket genom att titta på befintliga konstruktioner, satte vi 
oss ner och skissade på hur vi skulle konstruera en kulventil. Vi tog även reda på hur 
konkurrenterna, som har en kulventil med genomloppsdiameter på 500 mm i sitt sortiment, 
hade löst problemet. 
 
Kulan granskades om det gick att lätta den på något sätt genom att t.ex. ta bort onödig 
material för att få ner vikten och därmed priset. Utifrån detta gick vi sedan vidare och 
undersökte alternativa tillverkningsmetoder av kulan. 
 
En kravspecifikation med krav och omständigheter för den nya konstruktionen upprättades i 
samråd med Magnus Jansson och Per-Åke Günther på SOMAS. Fördelar respektive nackdelar 
med konstruktionen av den befintliga DN400 kulventilen studerades. Med utgångspunkt från 
denna undersökning tog vi sedan fram en kravspecifikation som skulle gälla för den nya 
konstruktionen av en DN500 kulventil. 
 
En 3D modell av DN500 kulan skapades i Pro/engineer, detta för att få fram vikt samt 
diameter på sfären. Olika lättningsalternativ modellerades också upp för att studera hur vikten 
påverkades med olika utseenden på kulan. 
 
Undersökte också hur man på olika sätt kunde dela ventilhuset och listade för- och nackdelar 
med respektive delning. 
 
Datorprogrammet ”CES Edupack 2005” användes för att sålla ut lämpliga material till kulan. 
I programmet matades uppgifterna från vår kravspecifikation som t.ex. max och min 
arbetstemperatur in. De material som vi fick ut från våran första sökning skulle även ha 
samma eller högre styvhet som SS 2343, vilket är materialet som SOMAS använder i sina 
kulventiler idag. Detta gjorde att vi fick ett fåtal alternativa material kvar som nådde upp till 
aktuella krav. Vikten på en massiv kula i de alternativa materialen räknades ut m.h.a. 
Pro/engineer. 
 
Med hjälp av Microsoft Excel modellerades en kurva som beskrev erforderligt 
stängningsmoment för SOMAS kulventiler. På detta sätt kunde man få fram 
stängningsmomentet för en DN500 kulventil. 
 
Presenterade prisförändringarna i procent som SOMAS skulle spara på våra olika förslag på 
utformningar av kulan. I och med detta upprättades ett dokument med kostnadsberäkningarna 
som skulle hållas hemligt och ligger därför utanför denna rapport. 
 
Räknade på sätestryck för först en befintlig DN400 kulventil för att få fram ungefärlig storlek 
på sätestrycket, för att sedan utifrån det ta fram ungefärlig storlek på ett säte till en DN500 
kulventil. Även lagringstryck samt vridspänning för det lagrade alternativet undersöktes, för 
att få fram ungefärliga dimensioner på axlar och lagerhus. Vi uppskattade även hur mycket 
stängningsmomentet minskar om man lagrar kulan. 
 
Till sist vägdes de olika förslagen mot varandra och den bästa lösningen redovisades. 
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6. Resultat 

6.1 Konkurrenter 

Största konkurrenterna är NAF, Metso (Neles), Tyco, KSB och Adams. Av dessa är det NAF 
och Metso (Neles) som har lagrade kulventiler. 
 
Metso (Neles) har lagrad kula i sina kulventiler i ”serie D”. De sträcker sig från DN50 upp till 
DN900. Sätena är fjäderbelastade för att säkerställa en läckagefri ventil. Lagringarna är gjorda 
i SS 316+PTFE eller koboltbaserad legering. Dock går det inte att urskilja från deras 
faktablad hur lagringen av kulan är utförd. 
 
NAF har en kulventilserie som heter NAF-Duball, den sträcker sig från DN25 upp till DN500 
där DN450 och DN500 har ”internt lagrade kulor” och de mindre varianterna har flytande 
kulor. Dock går det liksom på Metso (Neles) kulventil inte att urskilja från deras faktablad hur 
lagringen av kulan är utförd.  
NAF erbjuder även flera olika typer av manöverdon till 
sin DN500 kulventil så som snäckväxel och pneumatiska 
don (enkelverkande eller dubbelverkande). 

6.2 Genomloppsdiameter 

För att en kulventil DN500 i tryckklass PN25 skall räknas 
som en fulloppsventil behöver den inte ha en 
genomloppsdiameter på 500 mm utan det räcker med 475 
mm. (European Standard). 
 
I och med att man har en mindre genomloppsdiameter 
blir sfären mindre vilket ger en lättare kula och ett mindre 
ventilhus. 

6.3 Viktminskning av kula 

3D CAD-modeller gjordes av SOMAS befintliga DN400 
kula varvid modifieringar kunde göras. I Pro/engineer var det sedan lätt att se vilka skillnader 
på kulans massa de olika modifieringarna gjorde.  
 
Vikt på DN400 kula vid olika utseenden: 

• Befintlig massiv kula: 349 kg (för utseende se bilaga 1) 
• Kapad botten: 316 kg (för utseende se bilaga 2) 
• Svetsad 10 mm tjock plåt: 189 kg (för utseende se bilaga 1, samma utvändiga utseende 

som ”befintlig massiv kula”) 
• Tärningsform: 249 kg (för utseende se bilaga 3) 

 
DN500 kulorna modellerades upp vilket gav följande vikter: 

• Massiv kula: 528 kg 
• Kapad botten: 475 kg 
• Svetsad 10mm tjock plåt: 188 kg 
• Tärningsform: 369 kg 

Figur 1. Genomskärning av kula. 
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6.4 Lagrad kula 

Ett sätt att minska det vridande momentet är att lagra kulan i botten. Lagringen bör ha ett 
robust utförande som klarar av att användas efter att de blivit hårt hanterade vid reparationer 
och service. 
En kort och tjock lagringstapp ger ett mer stadig utförande än en lång och smal. 
En kort och bomberad lagring gör att kulan blir lagrad trotts att den inte är linjerad. 
 

6.4.1 Olika alternativ av lagringar och ventilhus 

• Ventilhus delat på mitten, fasta tappar (se bilaga 5a, 5b & 10) 
 
+ enkel montering av kulan – färre lösa delar 
+ enkel montering av lagringar 
- risk för läckage vid spindelgenomföringen 
- komplex tätning när man har uttag för lagring i botten 
- komplicerad bearbetning av bottenlagring 

 
 

• Ventilhus delat längs med röret, fasta tappar (se bilaga 6a, 6b & 10) 
 
+ enkel montering av kulan – färre lösa delar 
- delad fläns ut mot kunden 
- lång yta mellan halvorna som måste tätas 
- stort skruvförband 
 

• Ventilhus diagonalt delat, fasta tappar (se bilaga 7a, 7b & 10) 
 
+ enkel montering av kulan – färre lösa delar 
+ enkel bearbetning av bottenlagring 
- stora toleranskrav – i och med att ventilhuset delas diagonalt 
ställer det större krav på tillverkningen för att ventilhuset efter 
ihopmontering skall ha ett cirkulärt innandöme så att kulan kan 
manövreras obehindrat 
- stora krav på ytjämnhet – p.g.a. tendenser till läckage 
 

• Ventilhus delat som på en DN400 kulventil, lösa tappar som sätt i efteråt med någon 
form av förband, lagring i kulan (se bilaga 4a, 4b & 11) 

 
+ kulan kommer nära godset i ventilhuset (vilket medför att man 
kan göra ett mindre ventilhus) 
+ enkel montering 
- lock i botten – risk för läckage 
- kulan kommer nära godset i ventilhuset (vilket medför att man 
får större krav på rundheten på ventilhuset samt kulan så att dessa 
kan manövreras utan att kulan tar i ventilhuset) 
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• Ventilhus delat som på en DN400 kulventil, lösa tappar som sätt i efteråt, lagring i 
ventilhuset (se bilaga 4a, 4b & 11) 

+ enkel montering 
- lock i botten – risk för läckage 

 - kulan kommer en bit ifrån godset i ventilhuset 

6.4.2 Fastsättning av axeltappar 

I de alternativen där spindeln sitter fast i kulan blir det inga problem. Däremot med lös 
spindel, så får man ha någon typ av förband som kan överföra moment från ställdonet ner 
genom spindeln till kulan. Förslag på tänkbara förband skulle kunna vara: 
 

• Splines (se bilaga 17) 
• Kilförband (se bilaga 18) 
• Skruvförband (se bilaga 19) 
• Svetsa (se bilaga 20) 
• Ingjutna (se bilaga 21) 
 

Om man ska använda sig av något av de ovanstående förbanden förutom svetsade och 
ingjutna tappar kräver det mer gods i kulan vilket gör kulan större och dyrare, även 
bearbetningskostnaderna ökar.  
Ingjutna tappar är bättre än svetsning med tanke på att svetsning påverkar 
materialegenskaperna. Det blir också ett arbetsmoment mindre med ingjutna tappar gentemot 
svetsade. 

6.4.3 Stängningsmoment 

Med hjälp av SOMAS datablad för kulventil Typ SKV plottades ett punktdiagram upp över 
befintliga stängningsmoment från DN80 upp till DN400 vid PN25. En kurvanpassning 
gjordes i diagrammet för att på så sätt få fram det erforderliga stängningsmomentet för en 
DN500 kulventil med de olika sätestyperna. (se bilaga 12) 
 

6.5 Alternativ till massiv stålkula 

6.5.1 Kula från Degerfors Formnings AB 

Kontakt togs med ett företag i Degerfors, Degerfors Formnings AB, som kan tillverka 
ventilkulämnen. De kunde tillverka kulor i de flesta metalliska material och de flesta 
tjocklekar, det som begränsar är rördimensionerna som används som utgångsämne. Det som 
styr priset på kulorna är tillgången på verktyg samt seriestorleken. Kulorna kan både pressas 
till en sfär med ett rör som utgångsmaterial eller svetsas samman av två plåtar som 
rundbockas till en sfär.  
 
Conny Lundstedt rekommenderade den senare metoden för detta fall p.g.a. tillgången på 
verktyg var större. De flesta maskiner som Degerfors Formnings AB har i sina lokaler är 
kundägda, vilket innebär att deras egna produkter kommer i första hand. Det blir också lättare 
att svetsa in ett rör i sfären om man har den i två halvor, för att man svetsar då fast röret med 
ena sfärhalvan och sedan med den andra samtidigt som sfärdelarna svetsas samman. 
(Lundstedt C.) 
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Anledningen till att man vill ha ett rörliknande genomlopp i kulan är att man inte vill ha några 
strömningsförluster samt förhindra turbulens, ett krav som SOMAS har på sina kulventiler. 
 
Degerfors Formnings AB: s befintliga ventilkulor som görs idag får ett sfäriskt skal med 
varierande genomloppsdiameter, vilket då ger strömningsförluster. (Lundstedt C.) 
 
Idén med detta är att man skulle ha en rund sfär som man sedan stoppade in ett rör i. Då 
skulle man få en lättare kula än en massiv.  
 
Det är fullt möjligt att göra en plåtkula med insvetsat rör i DN500-storlek och med en 
ytterdiameter på ca 700 mm i material 1.4404, avspänningsglödgad hos Degerfors Formnings 
AB. (Lundstedt C.) Den skulle behöva ha en plåttjocklek på 10 mm efter slutbearbetning för 
att klara tryckklassen PN25. Därefter skall ytan hårdkromas för att bli mer nötningsbeständig. 
(Jansson M.) 
 

6.5.2 Gjutning & sprängformning 

Även gjutning och sprängformning är två tänkbara tillverkningsmetoder, då man vill göra en 
lättare kula. 
 
Norrhults stålgjuteri kan gjuta i flera olika sorters rostfria stål och har redan kontakt med 
SOMAS. (Norrhults stålgjuteri AB)  
 
Man skulle kunna gjuta en tunnväggig kula på två olika sätt, antingen i två halvor som svetsas 
ihop eller som en sfär samt ett rör som sätts in i sfären och dessa båda svetsas ihop.  
 
Vid sökning efter sprängformning i litteratur och Internet fann vi ingen information om det.  
 

6.5.3 Alternativt material i kulan 

Vi använde oss av datorprogrammet ”CES Edupack 2005” för att finna alternativa material 
till rostfritt stål (SS 2343). 
 
Kraven vi ställde på materialen var att de skulle klara aktuell temperatur, aktuella medier, 
klara att 3D-formas och ha en liknande E-modul som SS 2343 (200 GPa). 
 
De material vi fann mest lämpliga är följande (ingen rangordning): 

• Mullite (se bilaga 13) 
• Aluminiumnitrid (se bilaga 14) 
• Borkarbid (se bilaga 15) 
• Titankarbid (se bilaga 16) 

 
Att göra kulan i ett polymert material lämpade sig inte med de temperaturkrav vi har i ”krav 
och omständigheter”. Sänker man temperaturkraven kan polymera material däremot användas 
vid vissa tillämpningar. 
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Vikt på massiv DN500 kula i de olika materialen: 
ρ = densitet 
 

• Mullite:  
ρ = 2850 kg/m3 ger 203 kg 
 

• Aluminiumnitrid: 
ρ = 3125 kg/m3 ger 225 kg 
 

• Borkarbid: 
ρ = 2425 kg/m3 ger 172 kg 
 

• Titankarbid: 
ρ = 4910 kg/m3 ger 339 kg 

 
Pro/engineer användes för att få fram aktuella vikter genom att lägga in de olika materialens 
densitet i den modellerade kulan. 
 

6.6 Alternativ ytbeläggning 

Idag beläggs kulorna med hårdkrom men kan även fås belagda med stellite. Man belägger 
kulorna för att få ett bättre skydd mot korrosion och nötning. 
 
Kemisk förnickling, nitrokarburering, PVD-beläggningar av CrN eller Niobsupergitter är alla 
alternativa ytbeläggningar till hårdkrom, dock är det inte säkert att alla dessa uppfyller kraven 
vi har på ytbeläggningen. (Fredriksson, G) 
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7. Ekonomi 

7.1 DN 500 kula i olika utformningar 

Tärningsform: 30 % billigare än i standardutförande (standardutförande = DN400 kulventil 
uppskalad till DN500) 
 
Kapad botten: 10 % billigare än i standardutförande (standardutförande = DN400 kulventil 
uppskalad till DN500) 
 

7.2 DN500 kula i de alternativa materialen. 

Det är bara materialet Mulite som ger en kostnadsbesparing, alla andra blir dyrare än det 
material som SOMAS använder idag (SS 2343). 
 
Mullite 

Sfärisk kula: ger en kostnadsbesparning med 67 % 
Kapad botten: ger en kostnadsbesparning med 69 % 
Tärningsform: ger en kostnadsbesparning med 69 % 
 

Aluminium nitrit 
Sfärisk kula: ger en kostnadsökning med 420 % 
Kapad botten: ger en kostnadsökning med 388 % 
Tärningsform: ger en kostnadsökning med 390 % 
 
Borkarbid 
Sfärisk kula: ger en kostnadsökning med 120 % 
Kapad botten: ger en kostnadsökning med 111 % 
Tärningsform: ger en kostnadsökning med 111 % 
 
Titan karbid  

Sfärisk kula: ger en kostnadsökning med 370 % 
Kapad botten: ger en kostnadsökning med 361 % 
Tärningsform: ger en kostnadsökning med 360 % 
 

7.3 Kula från Degerfors Formnings AB 

En plåtkula med insvetsat rör med genomloppsdiameter enligt DN500 och ytterdiametern ca 
700 mm i material 1.4404, avspänningsglödgad, från Degerfors blir ca 240 % dyrare än en 
DN500 kula i standardutförande. (standardutförande = DN400 kulventil uppskalad till 
DN500) 
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8. Beräkningar 

8.1 DN500 kula 

Enligt SOMAS behövs det ca 10 MPa tryckspänning på sätet för att det ska täta. 
På de befintliga kulventilerna finns det idag en C-ring som trycker sätet mot kulan, för att få 
extra bra säkerhet mot läckage vid låga tryck, vid höga tryck är det kulan som tätar mot bakre 
sätet. 
 
Sätestryck för en DN400 kulventil: 
Se figur 2 för beskrivning.  
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Sätestrycket på SOMAS befintliga kulventiler ligger på 12 MPa. Hur stor area behöver sätet 
ha för en DN500 kulventil, ska nu undersökas.  
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Vilken bredd skulle sätet få för en DN500 kulventil få: 
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Detta ger en bredd på: 264,25 mm – 241 mm = 23,25 mm  
 
Bredden på ett säte till en DN400 är 19 mm 
 
 

 
 
 
 
 

Ventilhus 

Säten (dessa är lika stora) 

Kula 

25 bar 

Fsäte 

Asäte (mörkgrå) 

Figur 2. 

Asfär (ljusgrå) 

Fsäte 
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8.2 Lagrad DN500 kula 

Den uträknade tryckkraften på en flytande DN500 kula beräknades till F = 443 kN. Använder 
den kraften för att beräkna lagertryck. Trycket från mediet antas vara samma för en flytande 
kula som en lagrad i samma storlek. Skillnaden är att lagringarna får ta upp den kraften i och 
med att kulan inte längre är flytande. Då får man ha en C-ring som trycker främre sätet mot 
kulan med minst 10 MPa för att få en tät konstruktion.  
 
Trycket på lagringarna fås fram ur Hertz samband: 
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F = Kraften som trycker på lagringen, två lika lagringar 
uppe och nere gör att Flagring =F/2 N 
E = 200 GPa för rostfritt stål SS 2343 
L = Lagringens längd i mm 
r1 = Axelns radie 
r2 = Lagerhusets radie  
Se figur 3 för förklarande figur. 
 
Nominellt lagringstryck bör enligt SOMAS ligga mellan 
130 – 190 MPa för raka lager, bomberade lager antas 
kunna ha ett högre nominellt lagringstryck. Har ingen 
siffra på hur mycket högre lagringstryck ett bomberat 
lager skulle klara av.  
 
Tabell 1 samt Tabell 2 visar olika lagringstryck för lite olika kombinationer av axelradier och 
längder på lagringstappar man skulle kunna använda.  
 
 
r2 [mm] r1 [mm] E [MPa] Flagring [N] L [mm] p0 [MPa] 

30 29,8 200 000 221 500 65 163 

35 34,8 200 000 221 500 50 159 

40 39,8 200 000 221 500 50 139 

45 44,8 200 000 221 500 50 124 

50 49,8 200 000 221 500 45 118 

55 54,8 200 000 221 500 50 101 

55 54,8 200 000 221 500 50 101 

60 59,8 200 000 221 500 50 93 

60 59,8 200 000 221 500 50 93 

Tabell 1 
 
Har antagit ett spel på 0,4 mm mellan lagerhus och axel. 
 

Kula 

L 

r2 
r1 

Figur 3. Lagring & tapp. 

F 
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8.2.1 Uppskattat stängningsmoment på den lagrade DN500 kulventilen 

”Friktionskrafterna uppkommer mellan kula och säte/säten, mellan packbox/lagring och övre 
spindel, och mellan lagring och undre spindel. Friktionskrafterna i lagringarna är i jämförelse 
med packboxfriktionen och friktionen mellan säten och kulan mycket små, och kan bortses 
ifrån i en överslagsberäkning.” (Jansson M.) 
 
”Friktionskraften mellan säten och kula är proportionell mot normalkraften från kulan mot 
sätena. Normalkraften kula/säte består av en del från C-ringen och en del från 25 bar som 
pressar kulan mot bortre sätet. C-ringens tryck motsvarar ca 10 bars tryck på kulan.” (Jansson 
M.) 
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+
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MDN500 flytande = 22100 Nm(PTFE-säte) och 44874 Nm(HiCo-säte) 
10 bar = C-rings kraften uttryckt i vätsketryck 
25 bar = Medie trycket 
 
Med PTFE-säte: 
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8.2.2 Vridspänning i axeltapparna 

För en befintlig DN400 kulventil: 
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Om vi tillåter samma vridspänning för en DN500 kulventil så kan man få fram vilken 
diameter axeltapparna måste ha. Det ger då: 
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Om man nu har en axeltapp på 77 mm vilket lagringstryck ger det med lite olika längder (se 
figur 3 för förklarande figur): 
 
r2 [mm] r1 [mm] E [MPa] Flagring [N] L [mm] p0 [MPa] 

38,7 38,5 200 000 221 500 10 368 

38,7 38,5 200 000 221 500 15 300 

38,7 38,5 200 000 221 500 20 260 

38,7 38,5 200 000 221 500 25 233 

38,7 38,5 200 000 221 500 30 212 

38,7 38,5 200 000 221 500 35 197 

38,7 38,5 200 000 221 500 40 184 

38,7 38,5 200 000 221 500 45 173 

38,7 38,5 200 000 221 500 50 165 

38,7 38,5 200 000 221 500 55 157 

Tabell 2 
 
Har antagit ett spel på 0,4 mm mellan axel och lagerhus 
 
En axel på 77 mm anser vi vara en rimlig axeldiameter samt en längd på 50 mm anser vi 
också vara rimlig, med tanke på vridspänning och lagringstryck. 
 
 
 
 
 
 
* Vi räknade med det största stängningsmomentet för att få en större säkerhet i att axeln blir 
rätt dimensionerad. 
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9. Diskussion 
Till en början visste vi inte hur vi skulle avgränsa oss i projektet. I samråd med handledare på 
SOMAS och Karlstads Universitet kom vi fram till att de viktigaste delarna att titta på var 
kulan, säten, lagringar och spindlar. I och med att vi tittade på att lagra kulan samt att 
modifiera kulan, var vi tvungna att även titta på lagerhuset.  
 
Vår lösningsmetod anser vi vara den bästa med tanke på att utvecklingsprojektet i sig är så 
stort och tidskrävande. Det är svårt att veta när man ska avsluta ett sådant här examensarbete, 
då ett utvecklingsprojekt för en DN500 kulventil kan göras väldigt stort.  
 
Samarbetet mellan oss och SOMAS har under hela arbetets gång fungerat bra, vi har fått den 
hjälp och stöttning vi velat ha. 
 
När vi modellerade upp storleken på DN500 kulan, utgick vi från ett säte från en befintlig 
DN400 kulventil för att få fram ungefärlig storlek på sfären. Denna metod ger ingen exakt 
utformning av storleken på kulan till DN500 kulventil. Detta gör att alla vikter på DN500 inte 
är exakta utan bara uppskattade i rätt storleksordning. 
 
Vi undersökte om det skulle kunna gå att göra en plåtkula hos Degerfors Formnings AB. Det 
ventilkulämnet som de gör där är bara en sfär i plåt. Vill man ha en ventilkula så får man 
svetsa in ett rör. Vi har inte kollat upp om detta är möjligt i praktiken, det går dock att svetsa i 
det aktuella materialet (rostfritt stål). Frågan är om man kan få kulan såpass rund att den klara 
de toleranser som krävs. 
 
Vi vet inte heller om det går att gjuta en sfär och sedan ett rör som man svetsar samman till en 
kula rent tekniskt, det vi vet är att det finns företag, Norrhults Stålgjuteri, som kan gjuta i det 
aktuella rostfria materialet SS 2343. Frågan är man lyckas tillverka kulan så att den klarar 
aktuella toleranser. Samma sak gäller om man skulle kunna gjuta kulan i två halvor som sedan 
svetsas ihop till en tunnväggig kula.  
 
Alla alternativa material som vi hittade som klarade aktuell temperatur, media samt de 
lagertryck som blir på lagringen vid full belastning har även liknande eller högre mekanisk 
styrka (E-modul) som SS 2343 (se bilagor 13 - 16). Mullite är dock ett gränsfall för dess E-
modul är i vissa fall lägre än E-modulen för SS 2343. Alla alternativa material går även att 
forma tredimensionellt. Vi uteslöt de alternativa materialen p.g.a. att de flesta hade högre pris 
än SS 2343 samt att SOMAS idag besitter kunskapen att bearbeta rostfritt stål. Därför 
koncentrerade vi oss på att göra en konstruktion i SS 2343. Att göra kulan i ett alternativt 
material går att studera vidare i ett framtida utvecklingsprojekt där man kan studera vad de 
totala kostnaderna blir om man byter material. 
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10. Slutsatser 
Utifrån våra undersökningar samt kravspecifikationen anser vi att det mest lämpade 
alternativet är att göra en lagrad tärningsformad kula (se figur 
4). På det sättet får man ner vikten, vilket leder till att vi får en 
30 % minskning av priset jämfört med en befintlig DN400 kula 
uppskalad till DN500.  
 
Kula med kapad botten är också ett bra alternativ men lite 
dyrare än tärningsformad, dessa är egentligen likartade 
lösningar men tärningsformen blir 20 % billigare än varianten 
med kapad botten vilket gjorde att vi valde den. 
 
All kraft från mediet på kulan tas upp av lagringen och 
spindeln som i sin tur leder till att man kan ha mindre sätesyta 
jämfört med en flytande kula. Eftersom inte kulan trycker mot 

sätet och tätar får man ha ett säte som trycker mot kulan. Detta 
kan t.ex. lösas med C-ringar som SOMAS använder idag på 
sina kulventiler som extra säkerhet vid låga tryck. 
 
Diametern på tapparna uppe och nere valdes till 77 mm och innerdiametern på lagerhuset 
valdes till 77,4 mm. Vi fick fram att axeltapparnas diameter skulle vara 77 mm för att 
vridspänningen ska vara samma för en DN500 kulventil som för en DN400 kulventil. 
Längden på de båda lagringarna valdes till 50 mm. Detta ger ett lagringstryck på ca 165 MPa, 
vilket ligger i det intervall vi fick av SOMAS (130 – 190 MPa).  
 
Stängningsmomentet minskar med en tredjedel om man lagrar kulan, baserat på 
överslagsberäkningen från SOMAS (stängningsmoment flytande kula = stängningsmoment 
lagrad kula x 3,5). 
 
Om man lagrar kulan krävs det även en ny form på ventilhuset för att inrymma 
bottenlagringen. 
 
Utifrån våra studier väljs ett diagonalt delat 
ventilhus till kulventilen (se figur 5). Detta gör 
att man kan svetsa fast tapparna i kulan eller ha 
ingjutna tappar. Svets är billigare än t.ex. 
splines. Om man ska använda sig av något av 
förbanden splines, kilspår samt skruvförband 
kräver det mer gods i kulan vilket gör kulan 
större och dyrare, även bearbetningskostnaderna 
ökar. Det är möjligt att montera ihop 
kulventilen med fasta tappar på kulan i och med 
att vi har ett diagonalt delat ventilhus. Vi väljer 
att använda oss av ingjutna axeltappar som 

efterbearbetas. Monteringen blir därmed enklare 
eftersom det blir färre lösa delar att hålla reda på 
och allt detta ger kortare ledtid. 

Figur 4. Tärningsformad kula med 
fasta tappar. 

Figur 5. Diagonalt delat hus. 
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Bottenlagringen blir som en böld på ventilhuset utan öppning. Detta gör att risken för läckage 
är eliminerad.  
 
Skillnad på att ha ett diagonalt delat ventilhus gentemot delat på mitten är att risken för 
läckage minskar, bearbetning av bottenlagringen blir en enklare operation eftersom lagringen 
blir i ett stycke och inte delat i mitten.  
 
Anledning till att vi inte väljer ventilhus delat längs med röret är att då får man en skarv i 
flänsen mot kundens befintliga rörflänsar. Det ger en för stor förändring gentemot SOMAS 
befintliga flänsar vilken kan skrämma bort kunder. Det blir även en komplex tätning och stort 
skruvförband. 
 
Plåtkulan från Degerfors Formnings AB var ett bra alternativ till att börja med, men blev i 
slutänden för dyr att satsa på p.g.a. för stora tillverkningskostnader. 
 
Vi fann inte något av de alternativa materialen lämpliga att göra kulan i p.g.a. att för alla utom 
Mullite är priserna mycket högre än för gjutgods i SS 2343, därmed studerade vi inte vilken 
tillverkningsmetod som skulle vara lämplig för respektive material. Vi undersökte endast om 
de gick att 3D-forma. 
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11. Tackord 
 
Tack till: 
 

• AB SOMAS Ventiler 
• Magnus Jansson, utvecklingsingenjör, AB SOMAS Ventiler 
• Per-Åke Günther, konstruktör, AB SOMAS Ventiler 
• Curt Nilsson, utvecklingschef, AB SOMAS Ventiler 
• Lennart Back, universitetsadjunkt maskinteknik, Karlstads Universitet 
• Hans Johansson, universitetsadjunkt maskinteknik, Karlstads Universitet 
• Gunnel Fredriksson, universitetsadjunkt materialteknik, Karlstads Universitet 
• Degerfors Formnings AB 
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Källförteckning 
 

Muntliga: 

• Magnus Jansson, utvecklingsingenjör, AB SOMAS Ventiler 
• Per-Åke Günther, konstruktör, AB SOMAS Ventiler 
• Lennart Back, universitetsadjunkt maskinteknik, Karlstads Universitet 
• Lundstedt Conny, Sales/Export Manager, Degerfors Formnings AB 
• Rapp Kent, Sales, Degerfors Formnings AB  

 
Elektroniska källor: 

Hemsidor: 
• SOMAS www.somas.se 
• Norrhults stålgjuteri AB www.nsg.se 

 
Email: 

• Gunnel Fredriksson, universitetsadjunkt materialteknik, Karlstads Universitet 
 
Datorprogram: 

• CES Edupack 2005 
• Pro/engineer Wildfire 2.0 
• Microsoft Excel  

 
Faktablad: 

• SOMAS, kulventil Typ SKV, Si-706 SE, utgåva 2005-03 
• NAF-Duball kulventiler, Fk 41.61(21)SE 05.05 
• Metso Automations Neles 1 D 20 EN – issue 12/2205, Trunnion mounted reduced and 

full bore Neles ball valve, series D 
 
Böcker: 

• Björklund, Maria & Paulsson, Ulf. Seminarieboken. Lund. Studentlitteratur. Sid. 29-
55. ISBN 91-44-04125-X 

• Björk, Karl, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, mekanik och 
hållfasthetslära, femte upplagan, Karl Björks förlag AB. 

 
Standarder: 

• European Standard: Industrial valves – Steel ball valves prEN 1983:2005 
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Kula - Kapad botten 
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Kula - ”Tärning” 
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Hus - Befintlig delning 
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Hus – Delat på mitten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 5a



Bilaga 5b



Hus - Delat längs röret 
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Hus – Diagonalt delat 
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Tabell över stängningsmoment för SOMAS kulventiler från DN80 upp till 

DN500. 

 

    PTFE-53 Säte HiCo Säte 

Kulventil Genomlopps Diameter [mm] Stängningsmoment [Nm] Stängningsmoment [Nm]  

DN80 80 220 360 

DN100 100 380 700 

DN125 125 680 1200 

DN150 150 1200 2200 

DN200 200 2300 4500 

DN250 250 4300 8500 

DN300 300 7000 13000 

DN350 350 9600 19000 

DN400 400 14000 28000 

DN500 475 22100 44874 

 

Värdet på erforderligt stängningsmoment för DN500 ventilen med respektive PTFE-53 samt 

HiCo säte, har räknats fram från respektive ekvation, (Se diagram 1 och diagram 2).  
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Stängningsmoment med PTFE-53 säten vid PN25
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Diagram 2 
 

Stängningsmoment med HiCo säten vid PN25 
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principbild axlar - splines
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principbild axlar - kilförband
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principbild axlar - skruvförband
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principbild axlar - svetsade
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principbild axlar - ingjutna


