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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts i uppdrag av SOMAS Ventiler AB i Säffle. SOMAS är 
ledande inom utveckling av regler och on/off ventiler. För att behålla denna position 
strävar man hela tiden efter att förbättra sina produkters funktioner, vilket sker genom en 
kontinuerlig vidareutveckling. Ett led i denna utveckling är ventiler med bättre täthet. 
 
Syftet med examensarbetet är att utreda en sätesutformning på ett HiCo (High Cobalt 
Alloy) säte till en SKV 150 PN 25 ventil och jämföra denna med det idag aktuellt sätet. 
Genom att modifiera sätesutformningen på kulventilen vill man åstadkomma en ökad 
täthet mellan kula och tätning, på både in- och utloppssidan. Samtidigt ska 
manöverbarheten av ventilkulan vara bibehållen eller förbättrad samt att livslängden ur 
slitage synpunkt ej ska försämras. 
 
Examensarbetet inleds med en teoretisk utredning av ventilkrafter, manövermoment och 
sätesutformning. En tillverkningsritning tillverkas i Pro ENGINEER och lämnas till 
SOMAS AB för tillverkning, fyra säten tillverkas enligt det nya utförandet. Iden med att 
göra rillor i sätet är att man ska flytta ut tätningsytan så att sätet tätar tidigare. Dessa säten 
ska sedan jämföras med fyra originalsäten när det gäller täthet, manövermoment och 
slitage. Tätheten provas genom att vatten under tryck pressas mot ventilen och läckaget 
mäts med ett mätglas.  
 
De modifierade sätena läckte mer än originalsätena trots att de enligt teorin skulle ha en 
högre tätningskraft. Manövermomentet ökade en aning på de modifierade sätena, denna 
ökning är dock så liten att den inte skapar några problem. 
 
Samtliga säten slitagetestades, men p.g.a. den korta slitagetiden var slitage svårt att på- 
visa. Den efterföljande provtryckningen visade dock att ventilen blev lite tätare efter 
slitage. Detta kan bero på att sätet och kulan slipat in sig mot varandra och fått en bättre 
passning. 
 
Orsaken till läckaget beror på passningen mellan kulan och sätet. Troliga orsaker till att 
modifierade säten läcker mer är att den ursvarvning som gjordes fungerar som en kanal. 
Mediet som passerat första rillan kan lättare hitta en ny väg att passera andra rillan. 
 
Slutsatsen man kan dra av framkomna resultaten är att den aktuella lösningen på 
sätesutformning inte är något att satsa på, men det finns förslag på hur man kan gå vidare 
för att förbättra det modifierade sätet. 
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Abstract  
This report contains a degree project made by the mechanical engineering students 
Lennart Andersson and Daniel Jansson. The project has performed in assignment by 
SOMAS Valves AB in Säffle. SOMAS are leading in development on control and on/off 
valves. To maintain this position they always want to improve their products. One way in 
this development is valves that are more tightened. 
The purpose with our project was to investigate another seat design on a HiCo (High 
Cobalt Alloy) seat to a SKV 150 PN 25 valve and compare this to an original HiCo seat. 
By modifying the seat on a ball valve we want to achieve a valve that leaks lesser then a 
valve whit original seat. At the same time the maneuver torque should be retained or 
better and the wear should not be worse. 
 
The project begins with a theoretic investigation of valve forces, maneuver torque and 
seat design. A manufacturing drawing was made in Pro ENGINEER and handed over to 
SOMAS AB for manufacturing. Four seats are made in the new design and will be 
compared with four original seats about maneuver torque, tightened and wear. The idea 
to make a trace in the middle of the seat was that it would tighten earlier. 
 
Water under pressure is pressed against the valve to test its resistance of leaking, the 
leaking is measured by a measure glass. The modified seats leaks more then the original 
seats, even though, according to the theory they should have a higher seat force. Even the 
maneuver torque is higher on the modified seats, but this increase is not a problem. All 
seats was tested to watch their resistant to wear, to test this, a valve mounted with seats is 
opened and closed 600 times (about 3hours). Because of the short wear time it’s hard to 
see and validated wear, but on the after coming pressure test the valve is more tightened. 
 
A reason to leaking is the tolerances between the seats and the ball. The reason why the 
modified valve seat leaks more is probably that the lathe area functions as a channel for 
the medium. 
The medium which passes the first tightened area can easier find a new way to pass the 
second tightened area. 
 
The conclusion is that the new seat design is nothing to go further with, but there are 
proposals for a new seat design.   
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 1. Inledning. 
 
Den här rapporten innehåller ett examensarbete, utfört av Lennart Andersson och Daniel 
Jansson studerande på treåriga maskiningenjörsprogrammet vid Karlstads universitet. 
Arbetet utförs på uppdrag av AB SOMAS Ventiler i Säffle, som är ledande inom 
utvecklingen av reglerventiler. 
 
Handledare under arbetet är: 

• Lars Jacobsson, Universitetsadjunkt, Maskinteknik ,Karlstads universitet 
• Hans Johansson, Universitetsadjunkt  Maskinteknik, Karlstads universitet 
• Magnus Jansson, Senior Engineer, AB SOMAS Ventiler 
• Examinator är Nils Hallbäck, Universitetslektor, Maskinteknik, Karlstads 

universitet   

1.1 Problemformulering. 
Som tidigare nämnts så är AB SOMAS Ventiler ledande inom utvecklingen av 
reglerventiler. För att behålla denna position så strävar man hela tiden efter att förbättra 
sina produkters funktioner, vilket sker genom kontinuerlig vidareutveckling. Ett led i 
detta är bl.a. en vidareutveckling av ventilsätet för att kunna tillverka en ventil med bättre 
täthet. Den ventil som utreds i detta arbete är en kulventil av typ SKV DN 150 med 
HiCo-belagda tätningssäten (High Cobalt alloy). 

1.2 Syfte. 
Arbetet syftar till att på uppdrag av Somas utreda två stycken idéer på sätesutformning 
för att se om något av dem kan vara ett bättre alternativ än den sätesutformning som är 
aktuell i dagsläget.  

1.3 Målsättning. 
Genom att modifiera sätesutformningen till kulventilen vill man öka tätningskraften 
mellan ventilkulan och sätet och därigenom åstadkomma en ökad täthet mellan kula och 
säte. Samtidigt ska manöverbarheten av ventilkulan vara bibehållen eller förbättrad samt 
att livslängden ur slitagesynpunkt ej ska försämras. 
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2. Genomförande. 
De två tilltänkta idéerna som tillsammans med standardsäten ska utredas och provas är ett 
säte med två rillor och ett säte med tre rillor (se fig.2.6-2.8). Genomförandet är tänkt att 
bestå av sex serier där varje serie innehåller sju moment som inleds med en utredning om 
hur modifieringarna påverkar de spänningar materialen utsätts för och avslutas med en 
mätning för att om möjligt kunna påvisa hur stort slitage sätena utsatts för under 
provserierna. De sju momenten är följande: 

• Utredning / teori 
• Ritningsframställning / tillverkning 
• Uppmätning av säten för referensvärden. 
• Provtryckning + kontroll av manövermoment. 
• Slitageprov 
• Provtryckning+ kontroll av manövermoment.  
• Uppmätning efter genomförda prov. 

2.1 Utredning. 
Enligt SOMAS VENTILER AB:s produktblad [1] finns det bestämda erforderliga 
stängmoment vid olika tryck  När urtag för rillor görs i tätningen så blir den anliggande 
arean som tätar mot kulan mindre, vilket innebär att spänningarna i tätningen och kulans 
material ökar. För att kunna dimensionera urtagen för rillorna var vi tvungna att ta reda 
på de ingående materialens mekaniska egenskaper när det gäller hur mycket tryck 
materialen tål innan de deformeras. Det skulle även utredas om vridmomentet påverkades 
av att anläggningsarean minskades på tätningen. För detta krävdes så kallade friktionstal 
för tätningens material på anläggningsytan. Dessa friktionstal är ett värde på två materials 
förmåga att glida mot varandra.  
De ingående materialen är för: 

• Kulan- rostfritt stål med beteckning: GX5CrNiMo 19-11-2, Nr 1,4408. Kulans yta 
är hårdförkromad. [4] 

• Säte- centrifugalgjutet rostfritt stål med beteckning: SS 14 23 43-12 [5]. Sätet är 
belagt med ett tätningsskikt av HiCo No6.  

Mekaniska egenskaper för HiCo-belagt ventilsäte. 
Sträckgräns för ingående material: 

• Kulan- 1,4408 vid rumstemperatur,Rp1,0=210 MPa, vid 400°C Rp1,0=105 MPa. Se 
bilaga 1-2 

• Sätet- SS 14 23 43-12 vid 20°C, Rp0,2= 200 MPa, vid 600°C, Rp0,2= 96 MPa. Se 
bilaga 3-5. Uppgifter om HiCo No6 lämnas inte ut, men enligt Kristina Pettersson 
på Deloro [6] klarar HiCo No6 de belastningar det utsätts för utan att komma upp 
till sträckgränsen.  

 
Friktionstal mellan kula och säte, dvs. mellan kulans hårdförkromning och sätets 
tätningsskikt HiCo No6. 
Friktionstalet mellan materialen bestäms till 0,5. 
Enligt Johan Kinell [2] på Duroc kan man inte ge ett korrekt värde på 
friktionskoefficienten mellan HiCo och hårdförkromning, då det är så många faktorer 
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som spelar in på dess värde. Viktiga parametrar för friktionskoefficienten är vilken typ av 
medier som är inblandade samt vilken temperatur medierna har. Det här är faktorer som 
varierar väldigt mycket beroende på inom vilken process ventilen används, vilket innebär 
att man inte kan sätta någon generell friktionskoefficient mellan materialen. Efter att 
senare även varit i kontakt med Lars Hammerström [3], materialspecialist på Duroc, fick 
man information att friktionstalet mellan Stellite (HiCo) och CrV eller aluminium kunde 
variera mellan 0,20 och 0,56 beroende på tryck, temperatur, medium. Då inga friktionstal 
fanns att tillgå för de berörda materialen i detta fall antogs ett godtyckligt friktionstal. 
Med det godtyckliga friktionstalet gjordes beräkningar för att se om en areaminskning på 
ventilsätets anläggningsyta teoretiskt påverkar manövermomentet.  
 
Krafter som påverkar spänningar på kula och säte. 
Krafter som är med och påverkar vilka spänningar som uppstår på kula och säte är den 
kraft som medietrycket genererar på kula samt den kraft som de komprimerade c-ringarna 
ger på sätet. 
De medietryck som används är 5, 10, 15, 20 och 25 bar. 
 
Wills C-ring 27948 /MCYSYW00031NR2 tillverkas i rostfritt stål som beläggs med ett 
lager silver, som i sin tur beläggs med Inconel® X750. Den kraft som Wills C-ring ger är 
41,01 kN då den är komprimerad från 4,76 mm till 3,68-3,81 mm [7]. 
 

 
Bild 2.1: Wills C-ring 
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2.1.1 Teori standardsäte. 
        
 

                                            
  
 
Figur 2.1: Figur över den kularea 
som projiceras av medietrycket då 
sätets anliggningsyta antas täta över 
hela båglängden.  

 

Figur 2.2: Figur över den kularea 
som projiceras av medietrycket då 
sätet antas täta över halva båglängden 
från vinkeln φ och uppåt.  

 

 

                                       

 
Figur 2.3: Figur över den kularea som 
projiceras av medietrycket då sätet  
antas täta över två tredjedelar av 
båglängden från φ1 och uppåt. 
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Som sätet ser ut idag så tätar den över området mellan sätets båglängd och ventilkulan (se 
figur 2.6). Då sätets sfäriska radie har övertolerans från noll till fem hundradels 
millimeter och ventilkulans toleransläge för den sfäriska diametern ligger mellan minus 
fem hundradels millimeter till plus fem hundradels millimeter är det okänt hur stor del av 
sätets båglängd som ligger an mot ventilkulan. Tätningskraften är beroende av hur tidigt 
tätning mellan kula och säte sker, samt hur stor anliggningsarean mellan kulan och sätet 
är. De teoretiska beräkningarna för standardsätet bygger därför på tre tänkbara alternativ.  

1. Kulan tätar över sätets hela båglängd vilket ger den största projicerade arean för 
det pålagda medietrycket (se fig.2.1).  

2.  Kulan tätar över sätets halva båglängd från vinkeln φ och uppåt (se fig.2.2). 
3.  Kulan tätar på två tredjedelar av sätets båglängd från vinkeln φ och uppåt (se fig. 

2.3). 

2.1.2 Teori modifierat säte. 
 
 

                                             
 
 
 
Figur 2.4: Modifierat säte med två 
rillor som visar den kularea som 
projiceras av medietrycket då sätets 
anliggningsyta antas täta över hela 
båglängden. 

Figur 2.5: Modifierat säte med tre 
rillor som visar den kularea som 
projiceras av medietrycket då sätets 
anliggningsyta antas täta över hela 
båglängden 
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Figur 2.6: Standardsäte. 
 

Figur 2.7: Säte med två 
stycken rillor. 

Figur 2.8: Säte med tre 
stycken rillor. 

 
Enligt Magnus Jansson på Somas så misstänker man att ventilen tätar ungefär som i 
punkt två från teorierna på standardsäte.  Idéerna för att få en bättre tätning mellan säte 
och kula är att modifiera ett standardsäte (se fig. 2.6) till ett säte med två rillor (se fig. 
2.7) och ett annat med tre rillor (se fig. 2.8). Teorin är att genom en modifiering av sätet 
få en tidigare avtätning mellan säte och kula. Det ger en större projicerad area på kulan 
som tryckmediet kan verka på, och därmed också en större tryckkraft på kulan. Den 
tidigare avtätningen ger även en högre resulterande tätningskraft. 
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2.1.3 Formler. 
Tryck och krafter på sätet. 

 
Förklaringar: 

• Aproj  = Den area som medietrycket verkar på. 
• r = Kulans radie. 
• A = Sätets anliggningsarea mot kulan. 
• F = Den kraft som mediet åstadkommer på kulan över den projicerade ytan. 
• F0 = Den resulterande kraften som sätet ger på kulan. 
• Pmedie = Det tryck som mediet ger på kulan. 
• P0 = Det i flödesriktningen areaberoende reaktionstrycket som sätet får på kulan 

av det pålagda medietrycket. P0 är ett reaktionstryck som endast existerar i teorin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.9: Resulterande tryck mellan säte och kula.            
 

1. 0SindASinP-AP:
2

1

0Projmedie =⋅⋅⋅↑ ∫ ϕϕ
ϕ

ϕ
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Ekvation 3 insatt i ekvation 1 ger: 

4. ∫ =⋅⋅⋅
2

1

)(sin)cos(2 2
0

2
ϕ

ϕ

ϕϕϕπ Fdpr   

Integreras ekvation 3 får man: 

5.  Fpr =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅⋅

2

1
3

)(sin2
3

0
2

ϕ

ϕ

ϕπ  

P0 bryts ut ur ekvationen (se bilaga 6-8). 

6. 
2

1
3

)(sin2
3

2

0 ϕ

ϕ

ϕπ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅

=

r

Fp  se  

Kraften F beräknas enligt följande: 
7. medieprF ⋅⋅= 2))cos(( ϕ  

 
Vid beräkning av maximala trycket mellan säte och kula adderas det högsta trycket som 
c-ringen genererar på kulan till det tryck som maximalt medmedietryck genererar på 
sätet. 

8. ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+⋅=

ϕ
ϕϕ sin

sin max
max0max A

RINGCFpp  

9. [ ]∫ −⋅⋅=⇒⋅⋅= 2

1
)(sin)(sin)sin( 1

2
2

22
0000

ϕ

ϕϕϕπϕ rPFdAPF  
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10. Momentberäkningar 
För att beräkna öppningsmomentet på kulventilen används följande formel. Där µ är 
friktionskoefficienten, ∆p är trycket mellan kula och säte, dA är sätets area och x är 
avståndet från kulan till sätet: 
 

11. xdApM ⋅⋅∆⋅= ∫ µ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Avståndet a mellan kula och säte sett ifrån sidan. Kulans vridning sker i det horisontala planet. 
 

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
Figur 4: Kula och säte sett uppifrån. Avståndet 
X är som störst vid stängd ventil och och 
förändras momentant när ventilen öppnas. 

Figur 5: Kula och säte sett framifrån. Vinkeln α 
flyttar sig 180˚ mellan öppen och stängd ventil. 
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För att få fram avståndet x används pythagorassats:    

12. ( )
2

2 cos
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+= αdax  

För att beräkna arenan på sätet används följande formel: 

13. αdbddA ⋅⋅=
2

 

Ekvation 6 och 7 sätts in i ekvation 5 

14. ( )∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅⋅⋅⋅∆⋅=

2
2 cos

22
ααµ dadbdpM  

Utifrån formel 14 gjordes beräkningar i Excel. Momentet beräknades på 360 punkter där 
varje punkt motsvarar en grad på sätets omkrets. Noteras kan att det som i huvudsak 
påverkar momentet är storleken på ∆p, som i sin tur påverkas av den på kulan projicerade 
arean. [10], [11]. 
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2.2 Ritningsframställning samt tillverkning av modifierade säten. 

 
Bild 2.2: Modifierat säte med två rillor. 
 

 
Bild 2.3: Standardsäte. 

Efter avslutad utredning framställdes tillverkningsritningar med fastställda mått för de två 
varianterna av modifierade säten. Ritningarna framställdes i dataprogrammet Pro 
Engineer. Inför tillverkningen beslutades att endast säten med två rillor skulle tillverkas. 
Motiveringen till det var att sätet med två rillor skulle ge ett positivt provresultat innan 
det blev aktuellt med tillverkning och prov av säte med tre rillor. Det modifierade sätet 
(se bild 2.3) tillverkades på Somas genom bearbetning av standardsäten.  
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2.3 Uppmätning av säten. 
Innan ventilsätena provtrycks och utsätts för slitageprov ska de mätas upp för att få 
referenser, så att en jämförelse kan göras med de värden som fås från den uppmätning 
som sker efter genomförda tryck- och slitageprov. Uppmätningen sker i en beröringsfri 
optisk profilometer. 

2.3.1 Allmänt om profilometer. 

          
Bild 2.4 Profilometer av märket WYKO 
NT3300. 

 

Bild 2.5 Manöverenhet och dataskärmar till 
profilometer. Används för inställningar av 
mätvärden samt att se resultat.

 
Profilometern är av märket WYKO NT 3300 (se bild 2.4). Vid mätning i profilometer 
bestäms ett område man vill titta på. Profilometern tar sedan ett stort antal bilder på detta 
område. Varje bild scannas flera gånger i skikt i djupled för att få fram en struktur över 
ytan. För att datorn sedan ska kunna sammanställa hel bild av detta mätområde så tas 
varje bild i mätområdet omlott med den föregående.  På datorskärmen (se bild 2.5) visas 
sedan den helhetsbild över mätområdet sedan datorprogrammet satt samman alla enskilda 
bilder. Det går nu att få fram en bild av hur ytstrukturen på mätobjektet ser ut. Man kan 
även få fram en bild på ytans profil. Vid slitage förändras ytstrukturen på något sätt, 
vilket kan ses i profilometern och därigenom förhoppningsvis kunna ge en indikation på 
hur stor en förslitning blivit. 
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2.3.2 Tillverkning av replika. 

 
Bild 2.6: Uppställning för tillverkning av replika 
med tvåkomponentssilikon. 

 
Bild 2.7: Replikor av ett standard- och ett 
modifierat säte.

 
Profilometern har sina begränsningar och klarar inte av att mäta för stora vinklar som 
avviker från det horisontala planet. För att få en någorlunda horisontal yta att mäta på 
måste sätet monteras i profilometern med en lutning på ca 45° (se bild 2.6). Profilometern 
klarar av utrymmesskäl inte av den uppställningen. Istället får man tillverka replikor (se 
bild 2.7) som sätts fast i ett skruvstycke monterat på profilometerns mätbord. 
Tillverkningen av replikorna sker med ett tvåkomponents svart silikon av märket Struers 
Repliset-F5 som appliceras på en förutbestämd plats på sätet. Platsen för appliceringen 
bestämdes till den plats där namnet för respektive säte i form av en bokstav var graverat. 
Efter att silikonet torkat lossas det försiktigt från sätet och man har en spegelvänd replika 
som är klar för mätning. 

 

2.3.3 Mätning av replika. 
Inför mätningen sattes replikan fast i skruvstycket, därefter zoomades replikan in med ett 
särskilt zoomobjektiv för att få rätt mätavstånd. Som mätobjektiv valdes ett med 
förstorningen 2,5 ggr. Mätområdets storlek bestämdes till 10*5 mm och scanningsdjupet 
till 1 mm. Scanningsdjupet är stort men var tvungen att sättas så på grund av att 
mätobjektets yta var konvex. Parametrarna för de här valda värdena matades in i 
profilometerns mätprogram. Man fick även ta reda på högsta punkten inom mätområdet 
så scanningen kunde starta på rätt höjd, annars kunde hela mätproceduren bli spolierad. 
Sista åtgärden innan mätningen startas var att ställa in mätbordet så att mätningen inte 
gick utanför det aktuella mätområdet. När mätningen startats fick man invänta att 
mätningen skulle slutföras, vilket tog mellan 15 minuter och 105 minuter beroende på hur 
stort scanningsdjup som behövde användas på respektive replika. Resultatet från 
mätningen gavs sedan på datorskärmen, där man kunde titta på ytstrukturen och 
ytprofilen.   
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2.4 Provtryckning och manövermomentprov. 

 
Bild 2.8: Bild över uppställning för provtryckning och manövermomentsprov. 
 
Ingående ventilkomponenter för provserierna är fyra originalsäten, fyra modifierade 
säten, 10 stycken c-ringar, två ventilkulor samt ett ventilhus. För varje provserie paras två 
säten av var modell ihop tillsammans med en ventilkula, som sedan följs åt genom 
provserien. Detta görs för att de resultat som ska jämföras med varandra ska bli så 
rättvisa som möjligt. Då endast ett ventilhus används så sker montering och demontering 
av respektive provseries ingående ventilkomponenter mellan varje prov. Vid varje 
delprov dokumenteras aktuella provdata. 
Förloppet för den inledande provtryckningen sker enligt följande beskrivning. Ventilen 
placeras i provtryckningsenheten (se bild 2.8) så dess genomflöde sker vertikalt. Den 
tätas med flänspackningar för att undvika läckage vid gavlarna. Ventilen belastas med en 
kraft av 35 ton. Därefter fylls ventilhuset med vatten för att sedan stängas. I nästa steg 
sätts ett vattentryck på ventilkulan, vilket sker underifrån. När kraften från vattentrycket 
överstiger kulans egentyngd trycks kulan uppåt mot det övre sätet. Samtidigt som kulan 
trycks uppåt komprimeras c-ringen som ligger bakom det övre sätet. Vid komprimering 
av c-ringen överstigs dess sträckgräns, och en deformation kvarstår efter avlastning. 
Med tanke på detta beslutades det att göra en tryckning med det aktuella provtrycket på 
varje säte innan täthetsprovet tog vid. Detta gjordes för att få så rättvisa resultat som 
möjligt. När täthetsprovningen startat och vattentrycket uppnått inställt värde fick det gå 
tre minuter innan mätglaset placerades under den slang där vattnet från ett eventuellt 
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läckage droppar ut. Efter fem minuter plockades mätglaset bort och erhållen mängd 
avlästes och noterades. Innan ventilen avlastades gjordes ett manövermomentprov. Vid 
manövermomentprovet användes en fast ringnyckel som med hjälp av en telfer öppnade 
ventilen. För att få fram det värde på det moment som behövdes för att öppna ventilen 
sattes en våg mellan telferns lyftögla och ringnyckeln, som avlästes vid sitt högsta värde 
då ventilen öppnades. Då avståndet från lyftpunkten tillvridcentrum var en meter och 
vågens enhet kg räknades manövermomentet [Nm] ut genom formeln m*g*L. Efter 
avslutat manövermomentprov avlastades ventilen som sedan vändes och föregående 
provprocedur upprepades. 
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2.5 Slitageprov. 

 
Bild 2.9: Visar uppställningen för slitageprovet. Ventil med luftdrivet ställdon monterat samt 
elektronikenheten som innehåller räknare för antalet cykler och timer för inställning av tiden mellan 
öppnings- och stängningsimpulsen. 
 
När alla sätesparen genomgått tryck- och manövermomentprov riggades ventilen om för 
slitageprov (se bild 2.9). Eftersom ventilen inte belastades med externt tryck vid 
slitageprovet monterades nya c-ringar för att få ett tryck som åstadkommer nötning 
mellan kula och säte under slitageprovet. Förspänningen från c-ringarna genererar ett 
tryck på 10,5 MPa mellan kula och standardsäte, samt 18,1 MPa mellan kula och 
modifierat säte. Vid slitageproven genomfördes 600 cykler, där en cykel innebar att 
ventilen först öppnades och sedan stängdes. Efter varje slitageprov genomfördes i direkt 
anslutning den avslutande provtryckningen. Skälet till detta var att förhållandena mellan 
varje enskilt prov skulle bli så likartade som möjligt då kula och säte sliter in sig med 
varandra. 
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2.6 Provtryckning och manövermomentprov. 
Den avslutande provtryckningen samt manövermomentprovet genomförs på samma sätt 
som tidigare, med undantag av att varje provtryckning börjar med att c-ringarna 
komprimeras en gång med aktuellt provtryck, innan provtrycksmätningarna i startar.  

2.7 Uppmätning av säten. 
Den här andra mätningen av säten som sker efter provtryckning och slitageprov utförs 
enligt samma procedur som den första mätningen med tillverkning av replikor osv. Det 
viktiga är att replikorna görs på samma mätområde som första gången för att få ett bra 
resultat att jämföra med. De här resultaten från den andra mätningen ska sedan jämföras 
med resultaten från den första mätningen för att kunna göra en bedömning av slitaget. 
Det man vill ha fram av mätningarna är om slitaget på sätena blir större efter de har 
modifierats.   
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3. Resultat 

3.1 Maximala yttryck  mellan modifierat säte och kula. 
Tabell.3.1. Maximala yttryck mellan säte och kula 

Medietryck [bar] Pmax 2 rillor [MPa] Pmax 3 rillor [MPa] 
5 5 4 

10 10 8 
15 15 12 
20 20 16 
25 25 20 

 

 Teoretiska beräkningar tätningskrafter. 
De teoretiska beräkningarna av den resulterande tätningskraften vid medietrycken 5, 10, 
15, 20 och 25bar. Original tätar på mitten av sätet enligt teorin, se figur 2.2, medan 2 och 
3 rillor tätar enligt figur 2.4 och 2.5. 
 
Tabell 3.2. Totala tätningskrafterna på sätena vid olika utföranden. 

Medietryck [bar] Original [N] 2 rillor [N] 3 rillor [N] 
5 13 725 15 441 15 409 
10 27 451 30 823 30 818 
15 41 177 46 234 46 226 
20 54 902 61 646 61 635 
25 68 628 77 057 77 044 

De resulterande tätningskrafterna ökar med cirka 12 % med de modifierade sätena. 
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Teoretiska beräkningar av manövermomentet. 
Tabell. 3.3 Originalsäte, tätar från mitten av båglängden och inåt. 
 

 
Tabell.3.4 Modifierat säte 2 rillor, tätar ytterst på första rillan 

Medietryck [bar] Manövermoment 
[Nm] 

5 769 
10 1539 
15 2308 
20 3077 
25 3847 

 
Tabell.3.5 Modifierat säte 3 rillor, tätar ytterst på första rillan 
 

 
 
 
 
 
 

Medietryck [bar] Manövermoment 
[Nm] 

5 700 
10 1400 
15 2100 
20 2800 
25 3500 

Medietryck [bar] Manövermoment 
[Nm] 

5 769 
10 1539 
15 2308 
20 3077 
25 3847 
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3.2 Uppmätta värden vid provning före slitagemoment. 
Säte A, B, C och D är originalsäten. Säte E, F, G och H är modifierade säten med två 
rillor. 
 
Tabell.3.6 Läckage och manövermoment före slitageprov, med kula 1. 

Kula 1 Tryck [bar] Genomsläpp av 
vätska [ml / 5min] 

Moment 
[Nm] 

Säte A 20 82 690 
Säte B 20 86 780 
Säte E 20 96 830 
Säte F 20 100 690 

 
  
Tabell.3.7 Läckage och manövermoment före slitageprov, med kula 2. 

Kula 2 Tryck [bar] Genomsläpp av 
vätska [ml / 5min] 

Moment 
[Nm] 

Säte C 20 146 590 
Säte D 20 98 640 
Säte G 20 154 690 
Säte H 20 124 770 

Uppmätta värden vid provning efter slitagemoment. 
Vid slitagemomentet utsattes ventilsätena för nötning. På varje sätespar genomfördes 600 
cykler. En cykel innebär att ventilen öppnas och stängs.   
 
Tabell.3.8 Läckage och manövermoment efter slitageprov kula 1. 

Kula 1 Tryck [bar] Genomsläpp av 
vätska [ml/5min] 

Moment 
[Nm] 

Säte A 20 72 640 
Säte B 20 72 590 
Säte E 20 88 670 
Säte F 20 74 670 

 
Tabell.3.9 Läckage och manövermoment efter slitageprov kula 2. 

Kula 2 Tryck [bar] Genomsläpp av 
vätska [ml/5min] 

Moment 
[Nm] 

Säte C 20 64 590 
Säte D 20 104 590 
Säte G 20 168 690 
Säte H 20 110 670 
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Figur. 3.10 En jämförelse av manövermomenten mellan HiCo standardsäte och HiCo modifierat säte vid 
vätsketrycket 20bar. 
 
Manövermomentet på det modifierade sätet ligger lite högre än standardsätets 
manövermoment. De tester som bara har två eller tre värden på manövermomentet har 
punkter som är identiska. 

3.3  Mätningar före och efter slitage. 
Jämför man bilder från mätningen före slitageprovet med bilder från mätningen efter 
slitageprovet kan man se ett visst slitage på sätena. Det syns inga tydliga slitagemärken, 
men man kan på bilderna skönja att topparna på svarvspåren har blivit rundare. Jämförs 
standardsäte med modifierat säte så går det inte att avgöra vilket säte som slitits mest 
under slitageprovet. (Se bilagorna 9-16).  
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4. Diskussion.  

4.1 Maximala yttryck mellan modifierat säte och kula. 
• Sträckgränsen för kulans material GX5CrNiMo 19-11-2, Nr 1,4408 ger vid  

temperaturen 400°C  Rp1,0=105 MPa (se bilaga 1-2). Kulan klarar med god 
marginal av den spänning den utsätts för vid maximalt medietryck (se tabell 3.1). 

• Sträckgränsen för sätets material SS 14 23 43-12 ger vid 600°C, Rp0,2= 96 MPa 
(se bilaga 3-5). Sätet klarar med god marginal av den spänning det utsätts för vid 
maximalt medietryck (se tabell 3.1). 

• Sträckgränsen för materialet i sätets tätningsyta HiCo No6 klarar, enligt Kristina 
Pettersson på Deloro [6], med god marginal av den spänning det utsätts för av 
medietrycket. 

Den areaminskning de modifierade sätena erhöll gav inte upphov till så stora spänningar, 
utan materialens sträckgränser klarades med god marginal. Däremot kan det finnas risk 
att kulans hårdförkromning kan skadas vid manövrering av kulan då spänningarna mellan 
kula och säte blir för stora [4]. 

4.2 Läckage vid tryckprov. 
Resultaten gav inte de utfall som man hoppades på. Modifierade säten läckte mer än 
standardsäten. Det gällde både före och efter slitageprovet. Man såg i båda fallen en viss 
förbättring efter slitageprovet vilket troligtvis beror på att kula och säte slipades in med 
varandra under slitageprovet. En orsak till läckaget hos standardsätet är att den sfäriska 
formriktigheten på kulan och sätet är för dålig, vilket innebär att kulan endast har 
anliggning mot sätet punktvis. Detta kan ses genom slitagemärken på kulan (se bilaga 
17). Tätningen blir då sämre p.g.a. att mediet kan passera lättare mellan dessa punkter där 
tätningstrycket blir sämre. En annan orsak kan vara avvikelser i sätets rundhet (se bilaga 
18-19) vilket gör att sätet inte tätar med fullt tryck på hela anliggningsytan utan det bildas 
passager där mediet kan ta sig igenom. För att få en indikation på hur kontakten mellan 
säte och kula är färgsattes säten med märkfärg varefter ventilen lades ihop. För att få fram 
skrapmärken på sätet vreds ena ventilhushalvan i små rörelser fram och tillbaka. Sätet 
utsätts då för slitage mot kulan. De skrapmärken som uppstod på sätena kan jämföras 
med mätningarna av sätenas formriktighet. 
På de ställen där mätpunkterna vid formriktighets mätning hamnar innanför medellinjen 
har man fått slitage i märkfärgen (Se bilaga 20-21). Detta tyder på att sätenas avvikande 
formriktighet kan vara en orsak till läckage. Samtliga säten klarade dock tolerans kravet 
som är satt till fem hundradelar. 
 Om man analyserar orsaken till varför de modifierade sätena läckte mer än 
standardsätena kan man anta att det område mellan rillorna som svarvades bort fungerar 
som en kanal. Det innebär att när mediet väl tagit sig förbi första tätningsrillan och fyllt 
kanalen mellan rillorna hittar det lättare den bästa passagen för att ta sig förbi den andra 
rillan också. Läckaget blir då större än på standardsätet.  
Ytterligare en orsak till att det modifierade sätet läcker mer än standardsätet är att dess 
tätningslängd (båglängd) är mindre än på standardsätet. Enligt Reynolds ekvation [9] får 
man. 
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 Figur.4.1. Reynolds ekvation.   
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Där ∆P är tryckskillnaden mellan de olika trycken P1 och P2, q är läckaget , η är vätskans 
viskositet och h är avståndet mellan tätningsytorna..  
I detta fall blir tätningslängden L den avgörande skillnaden mellan de olika sätena, då 
övriga parametrar är identiska. 

4.3 Manövermoment. 
De teoretiska beräkningarna av manövermomentet blev mycket högre än det verkliga, 
detta beror framförallt på att mediet (vatten) har en viss smörjande förmåga. Samt att man 
belägger ventilsätena med fett, vilket leder till att friktionskoefficienten µ blir mycket 
mindre än den tillämpade. I de teoretiska beräkningarna förutsätter man även att hela 
sätes area ligger an mot kulan, vilket den inte gör i verkligheten. Att man i teorin fick ett 
mycket högre manövermoment än i verkligheten har ingen betydelse då teorin endast 
används för att jämföra originalsätet mot det modifierade sätet.  

4.4 Tätningskrafter. 
På grund av det större läckage som de modifierade sätena fick faller teorierna med en 
ökning av tätningskraften på 12 %. Det går inte att säga hur stor tätningskraften blev då 
den bygger på den projicerade arean. Då den projicerade arean bygger på var sätet tätar 
går det inte att bestämma den på grund av läckaget. 

4.5 Krafter från C-ring. 
C-ringarna som skall ge ventilsätena en förspänning mot kulan och på så sätt täta ventilen 
vid låga tryck, blir vid en provtryckning på 20bar nästan helt hoptryckta. Detta medför att 
förspänningen från c-ringarna reduceras avsevärt och nästan kan försummas i 
sammanhanget. Till en början var det tänkt att man skulle provtrycka ventilen vid 10 och 
20 bar, men eftersom man skulle behöva byta c-ringar efter varje provtryckning 
beslutades det att man bara skulle trycka ventilen vid 20bar. Dock brukar man ute i 
industrin oftast köra med samma tryck och då spelar detta inte någon större roll.  

q 

L 

P2P1 

h 
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C-ringarna används enbart för att det inte skall läcka vid en provkörning med lågt tryck 
[8]. Vid ett högre tryck där mediet orkar flytta kulan mot det bortre sätet spelar c-ringarna 
ingen som helst roll eftersom ventilsätet bottnar i ventilhuset. 

4.6 Slitage. 
Eftersom slitagetproven begränsades till 600 cykler (Ca: 3 timmar) per sätespar ger det 
för dåligt underlag för säga hur stort slitaget på de modifierade sätena blir i förhållande 
till standardsätena. För att få ett bättre utfall behöver man öka på antalet cykler med 
kanske det tiodubbla. Man kan även påskynda slitaget genom att utesluta smörjfett på 
kulan under slitageprovet. Det ska också tilläggas att resultaten från provmätningarna inte 
kan bedömas på riktigt sätt då mätobjektens utformning gav störningar i mätresultaten 
samtidigt som viktigaste punkten för en korrekt jämförelse mellan resultaten ej heller 
kunde uppfyllas. För att få en korrekt jämförelse måste mätningarna före och efter 
slitageprovet ske inom exakt samma område. Detta var inte genomförbart med den 
geometri sätena hade. 
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5. Slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figur 5.1: Figuren visar hur en tänkbar slits i sätet skulle kunna utformas. 
 
Man kan konstatera att de modifierade sätena inte gav den förbättring i täthet som 
förväntats. För att få det modifierade sätet att bli tätare krävs åtgärder som får bägge 
rillorna att ligga an mot kulan längs hela sätets omkrets och helst också över hela deras 
area. Några förslag på sådana åtgärder är: 

• Slipa in kulan mot sätet så att anliggning sker på bägge rillorna. 
• Undersöka om det finns något alternativt material till sätets tätningsyta (HiCo) 

med en lägre E-modul, men som ändå klarar de miljöer som HiCo klarar. 
• Om det är möjligt kan man t.ex. genom gnistbearbetning åstadkomma en slits i 

sätet (se figur 5.1). Lägger man sedan övertolerans på kula och undertolerans på 
säte kommer kulans sfäriska radie bli lite större än sätets sfäriska radie. Vid pålagt 
medietryck kommer sätets sfäriska radie att anpassa sig till kulans sfäriska radie 
och därmed täta på bägge rillorna. 

 
C-ringen har endast betydelse vid mycket låga tryck, då den tappar mycket av sin 
förspänning på grund av den plasticering som sker vid monteringen. 
 
När det gäller manövermomentet är det svårt att dra några riktiga slutsatser, men de prov 
som utfördes indikerade att en areaminskning på sätet ger en liten ökning av 
manövermomentet. 
 
Slitagetestens resultat gav för dåligt underlag för att dra några slutsatser. 
 
Trots att man inte fått svar på alla frågor anses uppgiften som löst. Då resultatet på 
huvudfrågan om ökad täthet inte uppfylldes visar det att just den här lösningen inte är 
något att satsa på.   

Rilla2 

Rilla1 

Ventilens 
flödesriktning 
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Bilaga 1 Kemisk sammansättning kulan 
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Bilaga 2 Mekaniska egenskaper kulan   
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Bilaga 3 Kemisk sammansättning säte  
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Bilaga 4 Hållfasthet vid rumstemperatur sätet 
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Bilaga 5 Varmhållfasthet I släckglödgat tillstånd. 
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Bilaga 6 P0 för standardsäte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6 Originalsäte. Bild över normal- och reaktionskrafter som verkar på ventilsätets kontaktyta genom den 
kraft som medietrycket åstadkommer över den projicerade arean. 
Fmedie=Pmedie·Aproj 
 
R=P0 sinφ·A·sinφ 
 
↑:Pmedie·Aproj-P0sinφ·A·sinφ=0 
⇒  Pmedie·Aproj= P0·sin2 φ·A 
 

ASin
AP projmedie

⋅

⋅
=⇒

ϕ20P  

 
Trycket på sätet beräknas enligt följande: 
P= P0 sinφ 
 
Kraften som påverkar sätet: 
N=P·A 
 

R 

 

φ 

d2 

Areaproj 

Fmedie 

N

d1 
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Bilaga 7 P0 för säte med 2 rillor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7 Säte med två rillor. Bild över normal- och reaktionskrafter som verkar på ventilsätets kontaktytor 
genom den kraft som medietrycket åstadkommer över den projicerade arean. 
 
Fmedie=Pmedie·Aproj 
R1=P0 sinφ1·A1·sinφ1, R2=P0 sinφ2·A2·sinφ2 
 
↑:Pmedie·Aproj-P0sinφ1·A1·sinφ1-P0sinφ2·A2·sinφ2=0  
 
⇒  Pmedie·Aproj= P0·sin2 φ1·A1+P0·sin2 φ2·A2 
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ASinASin
AP projmedie
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Trycket på varje rilla beräknas enligt följande:  
P1= P0 sin φ1 
P2= P0 sin φ2 
 
Krafterna som påverkar sätets rillor: 
N1=P1·A1   
N2=P2·A2

 

φ1

d2 

Areaproj 

φ2 

Fmedie 

R1

R2 
N2 

N1 

d1 
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Bilaga 8 P0 för säte med 3 rillor: 
 
 
            
 
 
 
 
                             
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8 Säte med tre rillor. Bild över normal- och reaktionskrafter som verkar på ventilsätets kontaktytor 
genom den kraft som medietrycket åstadkommer över den projicerade arean. 
 
 
Fmedie=Pmedie·Aproj 
R1=P0 sinφ1·A1·sinφ1, R2=P0 sinφ2·A2·sinφ2, R3=P0 sinφ3·A3·sinφ3 
 
↑:Pmedie·Aproj-P0sinφ1·A1·sinφ1-P0sinφ2·A2·sinφ2- P0 sinφ3·A3·sinφ3=0  
 
⇒  Pmedie·Aproj= P0·sin2 φ1·A1+P0·sin2 φ2·A2+ P0 sinφ3·A3·sinφ3 
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Trycket på vardera rilla beräknas enligt följande:  
P1= P0 sin φ1 
P2= P0 sin φ2 
P3= P0 sin φ3 
 
Krafterna som påverkar sätets rillor:  
N1=P1·A1   
N2=P2·A2 
N3=P3·A3 
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Bilaga 9 säte B före slitage 
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Bilaga 10 säte B före slitage 
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Bilaga 11 säte F före slitage 
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Bilaga 12 säte F före slitage 
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Bilaga 13 säte B efter slitage 
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Bilaga 14 säte B efter slitage 
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Bilaga 15 säte F efter slitage 
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Bilaga 16 säte F efter slitage 
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Bilaga 17 Kulans formriktighet 

 
Figur 9: Exempel på slitagemärken som uppstår fläckvis på grund av avvikelser på kulans och sätets 

formriktighet. 

 

Slitagemärken 
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Bilaga 18. Formriktighet Säte B 

 
 

 
De områden som ligger innanför medellinjen är de som kan antas utsättas för slitage. 
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Bilaga 19. Formriktighet Säte F  

 

 
De områden som ligger innanför medellinjen är de som kan antas utsättas för slitage.
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Bilaga 20. Anliggningsytan säte B visar var slitage förekommit. 
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Bilaga 21. Anliggningsytan säte F visar var slitage förekommit. 
 
 

 
 
  


